
\ CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

(projeto áe (J)ecreto Legisfativo nº 008/2020. 

(J)ispõe so6re a Concessão áe 'lituCo áe Cúúuíã,o 
Honorário áe :Mirai-:M.9. 

}l Câmara <M.unicipa( áe <M.irai-<M.Ç, por seus fegítimos representantes, 
aprovou e eu, seu Presiáente, nos termos áo art. 35, inciso X1JII úa Lei Orgânica 
<M.unicipa( e áo art. 33, incisos I e 1) Cetra e áo ~gimento Interno, promu(go o 
pre~ente (])ecreto .CelJisfativo: 

_ }lrt. 1º- Pica conceáiáo ao Ifmo . .;r. Çi{mar 9doura (}Jretas, Q <Títufo 
áe Ciáaáão Jfonorário áe :A1.irai, por sua áestacaáa e e;cempfar at'uação na-,viáa 
pú6fica e particufar. 

}lrt. 2º- ~vogam-se as áisposições em contrário. 

}lrt. 3º- P,ste (])ecreto Legisfativo entra em vigor na áata áe sua 
pu6ficação. 

Safào :}{o6re ''ftfípio áe ~enáe (])utra" áa Câmara :A1.unicipa( áe 
:A1.irai 06 áe Ju(ho áe 2020. 

r {J;;vb!Jo &/Jitw .âA~ ( . 
(Jacaráo (}Jal6ino (J)uarte 

'Jlereaáor 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

JustificatirJa: 

<E:(mo. Presiáente, no6res Co{egas ~:i!l @;V ;:z,._ 
f 

Çi{mar :Moura <Eretas nasceu em 43.JJ.68 na ciáaáe áe Juiz áe 
Pora, fillio áo Sr. P.ái{ <Eretas e áa Sra. cpirce 'áos Jlnjos ::Moura <Eretas, 
casçu com Luciene

1 
<R.§is Coutinfio <Eretas com quem teve 02 fillios: 

Çiovann,a e Lucas resiáináo à <R..,ua Professor jlrfináo César <Bertazzo 
<Ber,,evenutei nº 3 7 4, em ::Mirai. 

/ 
~k, P.m 1987 entrou para o exjrcito 6rasi{eiro, { inicianáo 
profasiona{mente sua carreira na <Poficja Jff.ifitar áo P.staáo áe ::Mina~ 
§_ê!j(lis {em 1988. (J'osterUJrmente feri prfo;ú; ll/ ca6o, \1996 Joj) 
prpmovicío a: 3° sargento, em 2007 a 2º sargentg,,f/-Qn 2009 a 1:{_sargento, /) 
em 201 ! foi promovicío a su6-tenent;) encerranáo ca1íreir~ êo~o i~ 
rr'enente em 2018. )., \ J 

.J ,i ""j 
P.sta fiomenagem representa o reconfiecimento aos, reCevantes 

• 
serviços prestacíos a~ nosso ::Município, como 2° <Tenente áa <Po{ícia 
::Mifitar cío P.stacío áe ::Minas Çerais, a qual renáemos 70\ as a.,-um 
tra6a{fio reafizaáo com áeáicação e competência. / i 

Saúio no6re "Jl{ípio áe <Rgzenáe (})utra" áa Câmara 7vt_unicipa{ 

áe :Mira~ 06 áe Jullío áe 2020. ! • / 
sd)n,mb /,:lifad'( 

CÂMARA MUNICIPAL DE IRAÍ-MG <Rjcaráo (}Ja/6ino (J)uarte 

Nº PROTOCOLO }to fí -L-0 ,é,,a 

~ / of0,é0. 
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'flereaáor 
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