CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
FÁBIO HENRIQUE DA SILVA “ZÉ DA BICA”,
Vereador abaixo assinado, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei, apresentam à judiciosa
apreciação da Colenda Câmara de Vereadores o
seguinte:
PROJETO DE LEI Nº 32/2016
SÚMULA – CONCEDE O TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA DO MUNICÍPIO
DE PORECATU AO SENHOR VILSON DUTRA DE PADUA.

Artigo 1º - Fica concedido o título de CIDADANIA HONORÁRIA DO MUNICÍPIO DE
PORECATU ao Senhor VILSON DUTRA DE PADUA, pelos relevantes serviços prestados
à comunidade porecatuense.
Artigo 2º - O título ora outorgado será entregue em sessão solene do Legislativo Municipal
em data a ser designada por seu Presidente e o Chefe do Executivo Municipal.
Parágrafo Único - A entrega do título deverá ser realizada até 120 (cento e vinte) dias após
a sanção da presente Lei.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 01 de dezembro de 2016.
FÁBIO HENRIQUE DA SILVA
“ZÉ DA BICA”
VEREADOR
Apoiamento:
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
JUSTIFICATIVA

O senhor VILSON DUTRA DE PADUA, filho de Augusto Dutra de
Padua e de Aparecida da Rocha de Padua, nasceu em Abatiá-PR, no dia 24 de Outubro de
1964. Casou-se com Marlene Rodrigues de Araújo de Padua, e é pai de Tiago Dutra de
Padua e de Marco Antônio Rodrigues de Araújo de Padua.
Chegou em Porecatu dia 19 de outubro de 1985, onde até hoje fez
desta cidade sua casa, honrando e batalhando pelo bem estar de todos que aqui residem.
Trabalha na Polícia Militar do Estado do Paraná a 34 anos, sendo
que atualmente está como Comandante do Destacamento da Polícia Militar na cidade de
Florestópolis, desde o dia 05 de janeiro de 2010.
Como servidor público, atuando na carreira militar, alcançou
diversas honrarias, das quais passamos a citar:
I - Recebeu medalha de bronze em 1995 – 10 anos sem punição;
II - Recebeu medalha de prata em 2005 – 20 anos sem punição;
III - Recebeu medalha Ouro em 2015 – 30 anos sem punição;
IV - Recebeu Menção Honrosa dia 08 de agosto de 2006, pelos relevantes
serviços prestados na Policia Militar do Paraná;
V - Foi homenageado Policial Militar Destaque em novembro de 2010, por
relevantes serviços prestados à comunidade.
VI - Recebeu homenagem Menção Honrosa, concedida pela Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, em dois anos consecutivos 2013 e 2014.
Em agosto de 2005, foi promovido a 2º SARGENTO da Polícia
Militar do Estado do Paraná.
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Não apenas dentro dos limites da Polícia Militar o 2º Sargento
Vilson Dutra de Pádua é reconhecido e homenageado, o município de Porecatu, neste ato
representado pelo Legislativo Municipal, vem lhe homenagear com o oferecimento da maior
honraria concedida dentro do município, o Título de Cidadania Honorária de Porecatu, em
reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido durante todos estes anos que reside em
nossa cidade. Pois muitas pessoas passaram por nossa cidade, mas são poucas as pessoas
capazes de deixar marcas, deixar um legado de muito trabalho e dedicação em prol da
população, sendo o Sargento Vilson Dutra de Pádua uma dessas pessoas. È fato notório a
todos, que o sargento Pádua adotou Porecatu como sua cidade, com seu perfil sereno e
mediador, provou que organização, gestão, comunicação e respeito são métodos eficazes de
trabalho e relacionamento.
A população porecatuense reconhece seu trabalho voltado a
segurança de todos, e não apenas realizado pela força da responsabilidade de uma farda, mas
realizado pelo amor a vida do próximo, pois diversas vezes vimos colocar em prática sua
filosofia de vida “garantir a vida plena e saudável da sociedade a qualquer tempo e a
qualquer custo”.
Assim, diante de todos os motivos acima expostos, o 2º Sargento
Vilson Dutra de Padua fez por merecer a homenagem de ser agraciado com o Título de
Cidadão Honorário de Porecatu.

FÁBIO HENRIQUE DA SILVA
“ZÉ DA BICA”
VEREADOR
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