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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° 
2504/2022 

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

Art. 1° - Fica concedido o Título de "Abaiarense" ao Senhor RODRIGO 
AQUINO E SILVA.. 

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

Sala das Sessões, 25 de Abril de 2022. 

DO LEITE IGUEIREDO 
Vereador 
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Gabinete Vereador Ricardo Leite de Figueiredo — Trabalho novo a serviço do 
povo. 
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Câmara Municipal de Abalara 
Avenida Padre Ibiapina, SN - Centro - 63.240-00 

CNP) : 12.478_988/0001-88 1 Telefone: (88)3558.1399 

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente: 
Senhores Vereadores(a): 

Apresentamos ao Egrégio Plenário o 
presente projeto de Decreto Legislativo com o qual se pretende homenagear 
com o titulo de "Cidadão Abaiarense" o Ilustríssimo Senhor, RODRIGO 
AQUINO E SILVA. 

Nascido na Cidade Paraibana de 
Cajazeiras à18/08/1986, é filho de ANTÔNIO PEDRO DA SILVA e MARIA DE 
FÁTIMA AQUINO E SILVA. Passou a infância no bairro sao Jose , sendo o 
segundo dos tres filhos do casal. 

No ano de 2008, época em que 
chegou em Abaiara ainda muito jovem já começou sua trajetória em nosso 
município como jovem emprededor aos Abairense que lhe procuravam 
sempre foi muito solicito em ajudar os pais de famílias e jovens do nosso 
município. 

No ano de 2009, Nascia hoje uma 
empresa de sucesso regional a Informática um dos melhores provedores 
de internet da região do Cariri e o melhor da cidade de Abaiara, alinhado bom 
serviço com qualidade e tecnologia de ponta sendo pioneiro do nosso 
município sendo um grande gerador de emprego e renda ao nosso município 
de Abaiara, Já são mais de 13 anos de serviço prestador, E continua atuado 
da mesma forma fazendo o seu serviço e sempre com o coração puro de 
generosidade ajudando a vários pais de família hoje um empresario de 
sucesso, o mesmo se sentir muito feliz quando ajudar os nossos conterrâneos 
Abaiarenses com empregos e assim trazendo renda e desenvolvimento dos 
que aqui residir. . 

Aonde 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 
reconhecida. 

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



Câmara Municipat de Abaiara 
Avenida Padre lbíapina, SN - Centro - 63.240- 00 

CNP3 : 12.478.988/0001-88 1 Tetefone: (88)3558.1399 

No ano 2011 casou-se com KASSIA 
RAFAELLA LEITE DE ARAUJO , com quem teve dois filhos, HEITOR 
AQUINO LEITE ARAUJO e CLARA AQUINO LEITE ARAUJO. 

Morando em Abaiara há mais de 14 
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, 25 de Abril de 2022. 

LEITEDFIGUEIREDO 
Vereador 

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


