
  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº                  2019.

“Dispõe sobre concessão de Outorga de Título de Benemérito a 
Paulo Henrique Rodrigues Pereira, e determina outras 
providências”

A Câmara Municipal de Anápolis, aprovou e eu, Presidente da Câmara 
Municipal de Anápolis, promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Artigo 1º – Fica concedido a Outorga de Título de Benemérito a Paulo 
Henrique Rodrigues Pereira.

Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua

publicação.

Artigo 3º – Revogam-se disposições em contrário.

Salas das comissões, 12 de novembro de 2019

LUZIMAR SILVA
Vereador - PMN



JUSTIFICATIVA:

O presente projeto de decreto legislativo, visa reconhecer o empresário de 

referência de nossa cidade,  Paulo Henrique Rodrigues Pereira nasceu na cidade de 

Anápolis-Go em 28 de Fevereiro De 1991, descendente de uma família de Artesão 

tradicional da vila Fabril Luiz Rodrigues Pereira (Wilson da Ponte) e Angélica Lobo da 

Silva Pereira, Irmão Jessica Maysa Rodrigues Pereira pai do Paulo Henrique Rodrigues 

Pereira Junior, Casado, estudou no Colégio estadual Adolpho Batista na vila Fabril, 

onde foi eleito Presidente do Grêmio estudantil Professor Osvaldo Serafim Queiroz 

eleito com 93% dos votos validos. Aos 14 anos começou a trabalhar como aprendiz na 

loja Universal no centro de Anápolis sendo efetivado no cargo de auxiliar 

administrativo. 

Começando o curso de Direito pela Faculdade Anhanguera de Anápolis começou 

a estagiar na Câmara Municipal de Anápolis. Ficando por 1 ano e 3 meses como 

estagiário do Curso de Direito. estagiando no gabinete do vereador Carlos Antônio 

Pelo seu grande amor pelo movimento comunitário e as causas sociais, sendo eleito 

diretor da Uesa (União dos estudantes secundarista de Anápolis) e diretor de Meio 

ambiente do Conama Conselho das Associações de Moradores de Anápolis  alguns anos 

depois começou como estagiário na Assembleia Legislativa de Goiás como estagiário 

do curso de Gestão Pública no final do estágio foi contratado como secretario 

Parlamentar no gabinete do deputado Carlos Antônio.  No mesmo ano assumiu a 

presidência do Partido Social Cristão PSC em Campo Limpo de Goiás. Com sua forte 

ligação ao novo município desmembrado de Anápolis, atuou como Presidente do PSC, 

SD e PMDB onde atuou como assessor especial do Prefeito e chefe de Gabinete do 

prefeito Joaquim Silveira Duarte. 



Após seu retorno ao seu município de origem foi eleito Vice-presidente da 

Associação de Moradores da Vila Fabril, vice presidente da Associação Unidos Por 

Anápolis em 2014 foi consagrado Pastor da Assembleia de Deus Ministério da Missão, 

onde presidiu o Departamento de Mocidade da igreja por 3 anos, migrando para 

Assembleia de Deus Ministério Madureira onde no mesmo ano assumiu a presidente da 

Mocidade local. 

Após uns anos sem assumir cargo público foi convidado a assumir como assessor 

parlamentar na Assembleia legislativa de Goiás onde atuou por 3 anos, atualmente 

exercer atividade empresário na cidade do ramo varejista e acadêmico de ciências 

Políticas pela Uninter.

           Por toda sua trajetória e o que tem feito, o mesmo merece a homenagem. É 
uma  demonstração  do  reconhecimento  ao  trabalho  realizado  por  essa 
excepcional empresário em nossa cidade. Sua história de vida é de capacitação. 
Por onde passa planta o amor, a humildade, a solidariedade.

          Portanto, justa homenagem que presta a comunidade anapolina ao conceder 
esta honraria.

                                     Salas das comissões, 12 de novembro de 2019

LUZIMAR SILVA
Vereador – PMN
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