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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2017
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE
CIDADÃO
NIOAQUENSE
AO
SENHOR
EDUARDO MARTINS.
O Presidente do Poder Legislativo de Nioaque,
Estado de Mato Grosso do Sul, em conformidade com o disposto no Artigo
23, Inciso XIII, do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou, e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica autorizada a concessão do Título de Cidadão Nioaquense, ao
SENHOR EDUARDO MARTINS .
Art. 2º - A referida honraria será entregue em sessão solene, em data a ser
fixada posteriormente.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões em 19 de Outubro de 2017.

VER. JOÃO CARLOS VERA GONÇALVES –PSB
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CURRICULUM VITAE
Nome EDUARDO MARTINS, brasileiro, casado pai de
cinco filhos e 6 netos. Nasceu no estado de Pernambuco no dia
16 de agosto de 1945. Com 5 anos de idade, foi para estado de
São Paulo , com 20 anos mudou-se para Nioaque, Mato grosso
do sul onde compraram um sitio no morrinho.
Em 1970 casou, e em 1976 mudou para a cidade de
Nioaque, já não tinha pai somente mãe, trabalhou 10 meses em
uma serraria no monte alto, e no ano de 1977 ingressou na
prefeitura no dia 9 de maio, os primeiros serviços prestados
foram a caiação do meio fio e árvores da Rua General Klinger,
desde a antiga APAMIN até a vila militar dos oficiais.
Ajudei a fazer a fazer vários colégios e reformas aos longos
de 35 anos de serviço, fui pedreiro, concurso, pintor, em tempo
que não tinha maquinários e tudo era feito no braço, foi mestre
de obras.
Ajudei a fazer a drenagem do campo de futebol, na época
virava uma piscina.
Hoje está aposentado, e representa grupo AA em
Nioaque MS.
Em suas palavras disse “dei minha vida por este Município,
que me adotou e criei meus filhos.Aprendi a viver na
necessidade e aprendi a viver na abundância estou acostumado
a toda e qualquer situação; viver saciado e passar fome, ter
abundância e para necessidades, tudo posso naquele que me
fortalece”.

