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LEI MUNICIPAL Nº 816                                                       DE, 14 DE JUNHO DE 2022. 

 

 

“Denomina a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) VII de Ourilândia do 

Norte/PA.” 

 

 

O Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, Dr. Júlio César 

Dairel, no uso das atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de 

Ourilândia do Norte APROVOU e Eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º - A Estratégia de Saúde da Família (ESF) VII, localizada no município de 

Ourilândia do Norte/PA, “in memoriam póstuma”, passa a ser denominada de 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII – ENF. RAIMUNDO MARTINS DE 

SAMPAIO. 

 

Art. 2º - Constitui parte integrante desta Lei, o histórico do homenageado. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte/PA, em 14 de junho de 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Júlio César Dairel 
PREFEITO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA 
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HISTÓRICO DO HOMENAGEADO 

 

 

 

 

O Homenageado, Raimundo Martins de Sampaio mais conhecido como “Seu 

Martins” nasceu no dia 25 de outubro de 1961, na cidade de Piracuruca/PI, de família 

simples, filho obediente, irmão amoroso, era uma criança alegre, gostava de jogar futebol, 

desenvolveu o gosto pela leitura deste muito cedo, logo aprendeu a buscar seus objetivos, 

seu primeiro trabalho foi como aprendiz em uma oficina de carpintaria, iniciando seus 

estudos em sua cidade natal, no grupo escolar Magalhães Filho. 

 

Sua família muda-se para a cidade de Parnaíba/PI, aonde conclui o ensino 

primário, ginásio e médio, já em meados dos anos 80 cursou técnico de assistente de 

administração, e cursos profissionalizantes de ajustador e torneiro mecânico, soldador, no 

Senai. 

 

Graduou-se em Enfermagem no ano de 2000, pela Fundação Universidade 

Estadual Vale do Acarú, em Sobral – Ceará. Veio residir no estado Pará, haja vista sua 

aprovação na 3ª colocação, no concurso público nº. 01/2006, em nosso município, sendo 

efetivado servidor público municipal na função de Enfermeiro em 12 de julho de 2006. 

 

Foram 15 anos atuando como enfermeiro na Secretaria Municipal de Saúde, 

atuou na atenção básica, trabalhando nas unidades básicas de saúde, sempre muito dedicado 

e zeloso a função, Seu Martins construiu amizade, carinho e o respeito dos seus pacientes e 

colegas de trabalho. 

 

Veio a falecer no dia 17 de outubro de 2021, aos 60 anos de idade, deixando um 

verdadeiro exemplo de honradez. 

 

 

 

 

______________________________ 

Júlio César Dairel 
PREFEITO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA 
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