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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 004/2014

OUTORGA TíTULO DE CIDADÃO ICEMENSE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A MESA da Câmara Municipal de Icém, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais.

FAZ SABER que o Vereador MESSIAS PAULO RIBEIRO apresentou, o
Plenário aprovou e ela promulga o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

ARTIGO 1°· Fica outorgado ao Ilustríssimo Senhor PAULO ROBERTO
CUNHA o Título de Cidadão icemense, em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados a este Município.

ARTIGO 2°· O Título ora outorgado será entregue em sessão Pública Solene, na
presença do homenageado em data a ser designada pela Presidência desta Egrégia
Casa de Leis.

ARTIGO 3°· As despesas resultantes coma confecção do pergaminho
correrão por conta do orçamento vigente desta Câmara Municipal.

ARTIGO 4°· Este Decreto Legislativo entrará em vigor. na data ,de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. ,r--.
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JUSTIFICATIVA:

Aos 15 dias do mês de novembro do ano de 1966, nascia o quarto filho do saudoso
Paulo Cunha e Glauza Salisso Cunha:Paulo Roberto Cunha.

Seu falecido pai, na época Soldado Cunha, trabalhava e morava com a família em
nossa cidade de Icém desde o ano de 1956, aposentando-se posteriormente no ano de
1984.

Paulo Roberto é o quarto filho entre cinco irmãos: Rosana, Rosangela, Luiz
Eduardo e Robson.Em meio a esta prole, Paulo Roberto cresceu e estudou em nossa
cidade de Icém, onde ingressou em seu primeiro trabalho como guarda-mirim nos anos de
1977 até 1985.

Em 1985 foi trabalhar na Usina de álcool Demol, lá permanecendo até o final de
1987.Em março de 1986 casou-se com IIza Becari Vila Verde Cunha e dessa união
nasceram os filhos Letícia Marques Salicio Cunha e Lyncoln Marques Salicio Cunha.Em
10 de julho de 1987, seguindo os passos de seu pai, ingressou-se nas fileiras da Polícia
Militar do estado de São Paulo, indo trabalhar no 120 Batalhão da Polícia Militar
Metropolitana, permanecendo na capital até o mês de abril de 1991, sendo em seguida
transferido para esta cidade de Icém, sendo promovido a cabo no ano de 2010 por
merecimento.

Não podemos esquecer que Paulo Roberto Cunha, pai de dois filhos, hoje
crescidos já é avó de uma linda menina: Emanuelle.

Paulo Roberto permanece até a presente data residindo em Icém, no exercício
de suas funções, aguardando a tão sonhada aposentadoria.

Paulo Roberto Cunha, com seu jeito cativante e prestativo, soube ao longo de sua
carreira conquistar a amizade, a confiança e admiração dos munícipes icemenses.

Por tudo acima descrito, apresento o seu nome para receber desta Colenda Casa
de Leis, o Título de Cidadão Icemense, fazendo jus a uma trajetória de vida, pautada
pelos princípios da ética, moral e respeito e sobretudo pelos relevantes serviços
prestados a comunidade icemense.

Icé ,14 de out.Ubrode ·~014.
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