
-

CÂMARA MUNICIPAL OE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

<Projeto áe (J)ecreto Legisfativo nº 004/2020, 

(1)ispõe so6re a Concessão áe 'Iituló áe ciáádii 
áe 9,f.irai-9'18, 

}l Câmara :M.unicipa{ áe :M.irai-:M.Ç, por seus {egítimos representantes, 
aprovou e eu, seu <Presiáente, nos termos áo art. 35, inciso X'VII áa Lei Orgânica 
:Municipa{ e áo art. 33, incisos I e o/ Cetra e áo ~gimento Interno, promulgo o 

presente (J)ecreto Legisfativo: 
)l.rt. 1º- Pica conceáiáo a I{ma. Sra. !Maria áo Canrw Q/it,eira eSiwa 

<trota, o <JJtufo áe Ciáaáã (Benemérita áe :Mirai, por sua áestacaáa e e.,;pmpÚlr 

atuação na viáa pú6fica e particufar. 

}lrt. 2°- (i{,evogam-se as áisposições em contrário. 

}lrt. 3º- <Este (J)ecreto Legisfativo entra em vigor na áata áe sua 

pu6{icação. 
Sa{ã,o :No6re ''jl{ípio áe ~enáe {J)utra" áa Câmara :Municipa{ áe 

:Mirai, 06 áe Ju{fio áe 20?fj· ~ - / /2 p~á~&dh( 
Owafáo )tfves PeCipe 

o/ereaáor 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAí 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Justificativa: 

P:(mo. Presiáente, no6res Cofegas 

9,1,aria áo Carmo Olrveira e Silva 'l'rota , nasceu em :M.irai, fil/i,a áo Sr. 
José Lima áa SiCva e P.mífia Jf.ugusta áe Oúveira e Si{va, casou com o/a{tenir 
!J'rota com quem teve 03 filhos: Luccas, (J3renno e CR,flphae{{(a , resiáináo à (}(ua 
Ozório P.spínáo(a, nº 198 em :Mirai. 

(}raáuaáa fiá 36 anos atuou em toáos os níveis áe ensino que o 
munidpio oferece, áesáe a eáucação infanti{ ao ensino méáio, incfuináo a 
eáucação especia{ }1.PJ/E/MJ<RjlI, onáe me aposentei em 2017. 

Iniciou sua carreira de professora quando ainda cursava o úúimo 
período da facufáade como contratada na <Prefeitura 9rf.unicipa{ de 9r1.irai, 
na P.scofa 9rf.unicipa{ "(])r. }1.6ranão Osta ", {oca{izada na Pazenda do 
Canteiro II. Parafefamente {ecionara as discipúnas de: /i,istória, fíngua 
portuguesa, P.ducação 9rf.ora{ e Cívica e OS<FB na P.scofa P.stadua{ Santo 
}1.ntônio. 

P.m 1991 após aprovação em Concurso pú6fico do P.stado passou a 
fecionar na P.scofa P.stadua{ ''Joaquim :Na6uco 11

1 posteriormente foi 
transferida para a P.scofa P.stadua{ "Jlntônio }1.fves de Souza". P.m 1995 
{ecionara todas as discipúnas na P.sco{a P.stadua{ "Santo }1.ntônio ". 
(J)urante o período em que permaneceu nesta Instituição escofar e~rceu o 
cargo de vice-áiretora por 5 anos, e como secretária municipa[ de 
educação por um período ininterrupto de 8 anos (2005/2012) com uma 
equipe de e~e[ência onde afcançamos um a{to ínáice de desenvo[vimento 
da educação 6ásica (I(J)P,(}3), que fora referência na região 
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