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Proposição Eletrônica nº PN 9792

OUTORGA  O  TÍTULO  HONORÍFICO  DE  CIDADÃO
ASSISENSE AO SUBTENENTE JOSEMIR COSTA PAIM

O  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE ASSIS,  no  uso  de  suas
atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o Artigo 35, Inciso III, da Lei Orgânica
do Município de Assis, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica outorgado ao  Subtenente Josemir Costa Paim, o Título Honorífico de Cidadão
Assisense.

Parágrafo Único.  O presente título é conferido ao homenageado,  em reconhecimento aos
relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade.

Art. 2º A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene a ser
determinada pela Presidência da Mesa.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, em  30 de julho de 2021.

ROGÉRIO GARCIA DO NASCIMENTO
Vereador - PL 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Desde  já,  queremos  salientar  a  todos,  que  esta  homenagem  é  a  mais
importante  e  significativa  que  o  Município  pode  prestar  evidentemente  àqueles  que
efetivamente trabalham para construir o bem estar e o progresso de nossa comunidade, como
também àqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo, como é o
caso do Subtenente Josemir Costa Paim.

Nosso  homenageado  é  filho  do  Senhor  Ademário  Bispo  Silva  Paim e  da
Senhora Edite Costa Paim. Nasceu no dia 25 de março de 1975, na cidade de Conceição do
Jacuípe, Estado da Bahia. 

É casado com a Senhora Marilene Silva de Almeida e pai de João Victor de
Souza Paim, Geovane de Souza Paim e Samir dos Santos Paim.

Chegou na cidade de Assis no dia 28 de janeiro de 2020, onde assumiu a
função de Instrutor Chefe do Tiro de Guerra 02-046.

Com sua chegada o Tiro de Guerra teve expressivo ganho em conversas com
o Poder Executivo.

Durante o ano de 2020 formou 100 (cem) Atiradores com toda dificuldade da
pandemia de COVID-19, quando não tínham conhecimento do que seria possível fazer com os
Atiradores quanto as instruções em sala  ou no pátio  de formatura.  Seus obstáculos  foram
imensos  nesse  período,  porém  o  Subtenente  Paim  soube  trabalhar  com  os  100  (cem)
Atiradores, passando as informações mais relevantes na formação do Soldado de 2ª Classe,
além de incentivar e auxiliar inúmeros Atiradores a estudar durante o período que estavam no
TG e depois que terminassem seu período de formação. Além da formação militar, os jovens
cidadãos de Assis aprenderam muito além de ser um Soldado, aprenderam a ser Cidadãos
com os ensinamentos deste militar.

Outro  trabalho  prestado  por  esse  militar  é  o  atendimento  ao  público,  aos
inativos e pensionistas moradores da cidade e da região.

Já  no  ano  de  2021,  não  mais  na  frente  do  TG,  devido  a  chegada  do
Subtenente Jeferson Barbosa Teixeira, que assumiu esta função, o Subtenente Paim continuou
como Instrutor, agora na formação de mais uma turma, onde estão trabalhando com mais de
100 (cem) jovens e com a sociedade de  Assis.

Sabemos  que  em  um  futuro  próximo  o  Subtenente  Paim  deixará  nosso
convívio devido a sua movimentação. Temos certeza que ele fará muita falta no dia a dia do
nosso Tiro de Guerra.

Esse  breve  histórico  demonstra  o  desenvolvimento  na  vida  pessoal  e
profissional de nosso homenageado, que com certeza é merecedor das nossas mais sinceras
homenagens.

Desta  maneira,  com  esse  breve  relato,  entendemos  que  o  trabalho  do
Subtenente Josemir Costa Paim, deve ser reconhecido por esta Casa de Leis e por esta
razão é que estamos propondo aos nobres pares a aprovação deste Projeto,  onde iremos
declará-lo Cidadão Honorário Assisense.
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SALA DAS SESSÕES, em  30 de julho de 2021.

ROGÉRIO GARCIA DO NASCIMENTO
Vereador - PL 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/conferir_assinatura e informe o

número de proposição PN 9792.
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