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Projeto de Decreto Legislativo nº  5/2019 

“Concede o título de cidadão emérito ao Sr. João Vitor Campos e Silva.” 

 

A Câmara Municipal de Piedade decreta: 

 

O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o 

seguinte Decreto Legislativo. 

 Art. 1° Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão 

emérito ao Sr. João Vitor Campos e Silva, pelos relevantes serviços prestados ao município. 

Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão 

solene da Câmara Municipal. 

Art. 2° As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Biografia do homenageado em anexo. 

 

Justificativa: 

 

O Sr. João Vitor Campos Silva, com 35 anos de idade, nascido em nosso município de 

Piedade, filho do Sr. Carlos Alberto da Silva e Rosângela Maria Campos da Silva, utiliza o 

empreendedorismo como sua principal linha de pesquisa, a qual envolve estratégias para 

assegurar o bem-estar humano e a conservação da biodiversidade em países tropicais.     

          O Sr. João Vitor trabalhou com populações locais indígenas e não indígenas da Amazônia 

e costa brasileira.  
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Seu maior objetivo é contribuir com o desenvolvimento e implementação de modelos de 

desenvolvimento local que garantam benefícios sociais concretos, incluindo aumento de renda, 

promoção de qualidade de vida, equidade de gênero e manutenção cultural, ao mesmo tempo em 

que a biodiversidade é protegida e usada de forma sustentável.  

Atualmente é pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, microempresário na 

Jacamim sócio ambiental e presidente do Instituto Juruá, organização sem fins lucrativos que tem 

como finalidade subsidiar o desenvolvimento local com pesquisas de ponta.  

 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 8 de março de 2019. 

 

 

Samuel de Oliveira Guimarães 

Vereador (PSD) 

 


