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Excelentíssimo Senhor Presidente 

A VEREADORA QUE ESSE SE SUBSCREVE, com amparo no Regimento Interno desta 

Casa, após ouvir o plenário, REQUER que esta Casa aprove VOTOS DE APLAUSOS E CONCEDA 

A MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO DR. FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA AO PORTAL 

ARAÇAGI — Portal de Notícias Araçagiense, pelos serviços prestados de forma voluntária e por—

levar o nome de nossa cidade para o mundo já a 11 (onze) anos, além de informar o Portal 

Araçagi já desenvolveu diversos trabalhos sociais e voluntários. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, 11 DE MAIO DE 2021. 

ANA PAULA GO ALO DÉ FREITAS DANTAS 

VEREADORA 

JUSTIFICATIVA: 

Ôdo 

O PORTRAL ARAÇAGI vem a 11 anos levando informação com responsabilidade, ética 

e imparcialidade para nossa gente, exibe com orgulho o nome de nosso município aos 

quatro cantos, possui uma equipe de jovens araçagienses que se destacam pelo empenho e 

amor pelo que fazem. 

O PORTAL ARAÇAGI ao longo desses 11 anos já realizou muitas ações sociais dentro 

de suas possibilidades, já que o trabalho é sem fins lucrativos, fez arrecadação e doação de 

alimentos, promoveu encontro de pessoas, fez campanhas solidarias de apelo para pessoas 

carentes, recentemente foi através de uma publicação feita pelo Portal que uma araçagiense 

mãe de três filhos, desempregada que está no Rio de Janeiro conseguiu a ajuda para poder 

voltar a nossa terra, e em breve ela estará aqui contando essa história, essas são apenas 

algumas das ações que esse importante veículo de comunicação já promoveu e vai 

continuar promovendo em nosso município. 

Desta forma, é possível avaliar como justa a aprovação de VOTOS DE APLAUSOS E 

CONCEDA A MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO DR. FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, pelos 

serviços prestados e pelas ações sociais desenvolvidas em nossa comunidade ao longo 

desses 11 anos que se completam justamente agora em maio. 


