PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 00032/2018

Outorga o Título Honorífico de Cidadão Paraisense
ao senhor JOSÉ DIAS PEREIRA DOS SANTOS e dá
outras providências

Faço saber que a Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, no uso das
suas atribuições legais, APROVA e Eu, Prefeito, SANCIONO a presente Lei:
Art. 1º Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadão Paraisense ao
Senhor José Dias Pereira dos Santos, em reconhecimento dos seus relevantes
serviços prestados ao desenvolvimento humano de Paraíso.
Parágrafo Único. O Senhor José Dias Pereira dos Santos, é natural de
Riachão – MA., e, residente em Paraíso do Tocantins, desde 1964, sendo
portanto, um pioneiro desta cidade.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a entrega do
honraria ao homenageado, juntamente com este Poder Legislativo, em data
específica.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Vereador, 03 de setembro de 2018.

Paulo Sérgio Diniz
Vereador (PSC)

HISTÓRICO

O Senhor José Dias Pereira dos Santos, filho de Antônio Pereira dos
Santos e Antônia Pereira dos Santos, filho caçula de 8 irmãos, é natural de
Riachão – Maranhão, e, chegou a Paraíso em 1964, se tornando então um dos
pioneiros desta terra.
Casou-se com a jovem Josefa Alves dos Santos, com a qual teve 5 filhos,
Sandra, Wyley, Welton, José filho e Maria do Socorro, iniciou sua profissão
como operador de carregadeira e, sua vida profissional nesta cidade iniciou
como servidor da firma Minas Engenharia, depois trabalhou no DNER,
posteriormente trabalhou por 15 anos na Prefeitura Municipal, e finalmente 12
anos no DERTINS, hoje AGETO, ficou viúvo em 7 de setembro de 2016.
Ele tem contribuído para o desenvolvimento desta cidade juntamente com
a sua família, tendo como principal legado, o trabalho, a honestidade, a
dedicação à família, o cuidado com a educação dos seus filhos, e a constituição
de uma família digna cujos valores vão sendo transmitidos de pai para filho e de
filho para neto.
José Dias Pereira Neto, é digno desta homenagem, porque fez desta
cidade, um espaço de trabalho e sonho, constituindo uma família digna e
contribuindo com o seu trabalho e o seu exemplo, para a grandeza desta terra.

