
APROVAIDO 
Em  31_1 ' 

Câmara Municipal de Abaiara 
Avenida Padre Ibiapina, SN - Centro - 63.240-00 

CNP) : 12.478.988/0001-88 1 Telefone: (88)3558.1399 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 
2004/2022 

(Outorga o título de "Cidadão Abaiarense" ao Senhor . Danilo 
Jose Ramos). 

Art. 1° - Fica concedido o Título de "Abaiarense" ao SenhorDanilo Jose 
Ramos.. 

Art. 2° - A outorga do Título de cidadania será conferida ao homenageado 
em data a ser previamente marcada pela Câmara Municipal. 

Art. 3° - As despesas correntes com a confecção do Diploma correrão por 
conta de verbas do Orçamento do corrente exercício de 2022. 

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 20 de Abril de 2022. 

LEIT GUEIREDO 
Vereador 
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Gabinete Vereador Ricardo Leite de Figueiredo — Trabalho novo a serviço do 
povo. 
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Câmara Municipat de Abaiara 
Avenida Padre ibiapina, SN - Centro - 63.240-00 
CNP) 12.478.988/0001-88 1 Telefone: (88)3558.1399 

EXPOSICÃO JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente: 
Senhores Vereadores(a): 

Apresentamos ao Egrégio Plenário o 
presente projeto de Decreto Legislativo com o qual se pretende homenagear 
com o título de "Cidadão Abaiarense" o Ilustríssimo Senhor, . Danilo Jose 
Ramos. 

Nascido na Cidade paulista de Limeira 
à 12/04/1983, é filho de Djair Ramos e Maria Jose Fonte Ramos . Passou a 
infância no bairro jardim Planalto , sendo o cansula dos quatro filhosdo casal. 

No ano de 2010 a 2013, época em que cumpriu o Serviço de encarregando na 
Transnordestina ajudou a construí a obra hoje existente que passar nosso 
município, como também contribuir com vários empregos aos Abairense que 
lhe procuravam sempre foi muito solicito em ajudar os pais de famílias e jovens 
do nosso município. 

No ano de 2014 a 2020, época em que 
cumpriu o Serviço na empresa Endicor energia o mesmo tratou da mesma 
forma mesmo sendo sediada em Juazeiro do Norte o mesmo sempre que podia 
leva alguém de Abaiara para ingressar neste empresa ajudando sempre com o 
empregos os que lhe procuravam. 

No ano de 2020 a 2022, época em que 
cumpriu e esta cumprido o Serviço Telemont o mesmo esta atuado da 
mesma forma fazendo o seu serviço e sempre com o coração puro de 
generosidade ajudando a vários pais de família entra nesta empresa com a sua 
ajuda e ate mesmo em outras empresas pelo seu conhecimento no mercado de 
trabalho, o mesmo se sentir muito feliz quando ajudar os nossos conterrâneos 
Abaiarenses com empregos e assim trazendo renda e desenvolvimento dos 
que aqui residir. 

Ande até hoje se encontra, tendo ao 
longo deste período desempenhado com brilhantismo suas funções e 
angariado o respeito e a admiração de toda a comunidade. Sua folha de 
serviços prestados não só ao Município, mas também à região, é amplamente 

Gabinete Vereador Ricardo Leite de Figueir o — rabalho novo a serviço do 
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Câmara Municipat de Abaiara 
Avenida Padre ibio.pinci, SN - Centro - 63.240-00 

CNP) 12.478.988/0001-88 1 Telefone: (88)3558.1399 

reconhecida. 

No ano 2006 casou-se com A 
baiarense Maria Livino Diniz , com quem teve uma filha, Maryana Diniz 
Ramos. Morandoem Abaiara já há 15 anos sente-se acolhido e abraçado pelo 
Município e sua comunidade que, através de seus representantes, quer 
homenageá-lo pelotrabalho feito em seu benefício, outorgando-lhe o título de 
"Cidadão Abaiarense". 

Estas são as razões que motivam a apresentação do presente Projeto de 
Decreto Legislativo esperando obter o apoio dos nobres pares para a sua 
aprovação. 

Sala das Sessões, 20 de Abril de 2020. 

/) 
ARDOL ÉDE FIGUEIREDO 

Vereador 

Gabinete Vereador Ricardo Leite de Figueiredo — Trabplhoçiovo a serviço do 
povo. 


