CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR, 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 40/2011

SÚMULA – Concede O Título De Cidadão Honorário Do Município De Porecatu A
Tenente-Coronel Júlio Richter Neto.

Artigo 1º - Fica concedido o título de CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE
PORECATU ao TENENTE-CORONEL JÚLIO RICHTER NETO, 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, 03 de agosto de 2011.

WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR
VEREADOR

Apoiamento:
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
JUSTIFICATIVA

JÚLIO RICHTER NETO, nascido na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, no dia treze de janeiro do ano de 1962, filho de Maria do Rosário de
Albuquerque Richter e Luiz Gastão Richter, casado com Nádia Vanessa Andrigo e
dedicado pai de dois filhos, Victor Hugo Borin Richter e Letícia Borin Richter.
Considerando os relevantes serviços prestados pelo
Ilustríssimo Senhor Júlio Richter Neto para o Município de Porecatu, na época em que o
mesmo foi, por oito anos, Comandante da Companhia da Polícia Militar local, ocasião em
que conquistou a simpatia e confiança de seus subordinados e da população em geral,
proporcionando a cidade de Porecatu tempos de tranqüilidade e segurança.
No ano de 1987 ingressou na carreira militar, sendo declarado
de Aspirante a Oficial, já no ano seguinte, foi promovido ao Posto de 2º Tenente, e no ano
de 1990, foi promovido a 1º Tenente, sendo que no ano de 1998, chegou ao Posto de
Capitão, sendo promovido a Major no ano de 2007, e por fim, no ano de 2010, foi
promovido ao Posto de Tenente-Coronel, função que também exerce com grande
maestria e responsabilidade, sendo digno de receber os maiores elogios que um militar
poça merecer.
Com seu aguçado espírito de liderança, sempre obteve êxito
naquilo que se propôs, especialmente em relação à profissão que escolheu, a qual
espelhou-se principalmente em seu saudoso pai Tenente-Coronel Luiz Gastão Richter,
buscando sempre combater ostensivamente a criminalidade, e consequentemente,
promovendo o bem-estar social.
É de se destacar que sua dedicação não ficou restrita aos
limites de sua profissão, mas também ao auxilio em áreas sociais, como a promoção da
“Campanha do Agasalho” e o apoio dispensado a Guarda Mirim, além de vários atos de
generosidade e amor aos mais necessitados, conforme testemunhado por vários de seus
comandados.
Não obstante, é necessário enfatizar seu carinho e sua
atenção demonstrada ao Município de Porecatu, além do mais, é nesta cidade, da qual ele
jamais se esqueceu, onde vive muitos de seus grandes amigos, compadres e afiliados.
E por tais motivos, fez por merecer a homenagem de ser
agraciado com o Título de Cidadão Honorário de Porecatu.

WILSON JOSÉ AZINARI JUNIOR
VEREADOR
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