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TEMPO aprovad?OMNOVO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NS C0Ò /2021.

"Dispõe sobre a concessão de 
título de cidadão honorário de 
Alto Alegre do Maranhão, e dá
OlitTciS *_______________

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO, 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento 
Interno, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente 
Decreto Legislativo:

Art. Is Concede título de cidadão honorário de Alto Alegre d o Maranhão do 
Maranhão-MA. ao Senhor Michel Alexander Araújo Garcês, em 
reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a este Município 
na qualidade de médicono hospital Geral Dr. Rafael Seabra em Alto Alegre 
do Maranhão desde o ano de 2017.

Parágrafo único. A outorga do título ora concedido se fará em sessão solene 
a ser realizada pela Câmara de Vereadores.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão do 
Maranhão-MA., 11 de maio de 2021.

JUSTIFICATIVA:

O médico Michel Alexander Araújo Garcez, nascido em Bacabal- 
Ma, dia 25/05/1989, casado com Mickaelle da Silva Teixeira, ( entre União 
estável e casamento já irão fazer 5 anos) Natural de São Matheus-Ma, com 
residência na cidade de Alto Alegre do Maranhão desde o nascimento, 
médico, formado pela Universidade Tocantinense Presidente Antônio Carlos- 
ITPAC-PORTO, na cidade de Porto Nacional- Tocantins no ano de 2016/2, 
com inscrição no CRM-MA 8873, pós-graduação em Medicina Intensiva pela 
Uniredentor, credenciada pela AMIB, prestando serviços médicos no hospital 
Geral Dr. Rafael Seabra em Alto Alegre do Maranhão desde o ano de 2017, 
com atuação em projetos sociais como doação de cestas Básicas, 
fornecimento de consultas médicas a domicílio sem custos financeiros, 
atuando no combate à pandemia de covid na cidade desde o mês de março 
de 2020, realizando condutas inovadoras no serviço e ajudando a salvar 
muitas vidas desde a início da pandemia.

Alto Alegre do Maranhão-MA., 11 de maio de 2021.
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