
Por iniciativa do Exmo. Sr°. Vereador RODRIGO LEAL CORREIA, a Câmara 

Municipal de Aperibé, no uso de suas atribuições legais, vem constar em seus anais, 

MOÇÃO DE APLAUSOS,  ao cidadão SEYLOR DE OLIVEIRA ORNELLAS. 
 

O jovem homenageado é filho de Maria da Conceição de Oliveira Abreu 
e Vilmar Coelho de Ornellas. Nascido em 06 de maio de 1996 em Itaocara, onde 
cresceu e estudou nos primeiros anos do Ensino Fundamental em educandário. Em 
seguida ingressou em escola pública aos 10 anos, vindo concluir o Ensino Médio em 
2013 no CIEP 275, naquela cidade. No mesmo ano, concluiu o Técnico em 
Administração pelo SENAC Rio, onde era bolsista integral. Com a falta de empregos 
na região Noroeste, decidiu empreender, mantendo a vocação dos seus pais, que 
trabalharam como comerciantes por muitos anos em Itaocara. Visando justamente 
atender os anseios da população, de ter voz perante as autoridades, criou o blog 
Folha Itaocarense, um jornal online que atende não só Itaocara, mas toda a 
população de Aperibé e região, prestando um serviço de excelência e qualidade, 
sendo avaliado pela população em geral como um meio de comunicação de grande 
credibilidade, respeito e imparcialidade. 

Atualmente o Folha Itaocarense é de suma importância para os 
aperibeenses e para todos os cidadãos que obtém, por intermédio deste a 
informação rápida, precisa e coerente, mostrando a realidade dos municípios e 
sendo a voz da população que reivindica o progresso. Além do destaque em sua área 
profissional, Seylor desperta a admiração de todos, inclusive pelos diversos meios de 
comunicação, por sua humildade, perseverança e força de vontade, o que levou o 
jovem a fazer jus do reconhecimento dessa Egrégia Casa de Leis. 

Sem mais reiteramos votos de estima e consideração, 

Câmara Municipal de Aperibé, 15 de março de 2018. 
 

 

          Rodrigo Leal Correia        Virley Gonçalves Figueira 

Vereador Propositor             Presidente 

 

 


