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DECRETO LEGISLATIVO Nº 01, de 02 de maio de 2017 

 
 
Dispõe Sobre a Concessão de Título de 
"CIDADÃO ITABIRENSE" ao Sr. 
Rogério Ferreira de Castro. 
 

 
A Câmara Municipal de Itabirinha, através de seus representantes Legais, nos 
termos da alínea "b" do inciso XVIII do art. 30 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e 
eu, Presidente da Mesa Diretora, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º. Fica concedido o título de "CIDADÃO ITABIRENSE" ao Sr. Rogério Ferreira 

de Castro, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços sociais prestados 
ao povo do Município Itabirinha. 
 
Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene 

realizada pela Câmara de Vereadores em dia e horário definido pela Mesa Diretora. 
  
Art. 2º. Faz parte integrante desse Decreto Legislativo, síntese da biográfica do Sr. 
Rogério Ferreira de Castro, relatando sua contribuição com a comunidade e 
especificando as datas dos fatos ocorridos. 
 
Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Itabirinha - MG, 02 de maio de 2017. 
 

 
 
 
 

ELIEBER PEDRO FELICIANO 
Vereador Presidente 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ ALVES MARCOS    GILVAN NERES DE SOUZA 
         Vereador Vice-Presidente         Vereador 1º Secretário
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ANEXO I 
 
 

SÍNTESE DA BIOGRÁFICA DO SR. ROGÉRIO FERREIRA DE CASTRO 
 
 
 
 
Senhores Vereadores 

 
 
 
 
O título de Cidadão Itabirense só poderá ser concedido ao morador no território de 
Itabirinha, não nascido no Município. O Sr. Rogério Ferreira Castro, nascido na 
Cidade São João do Manteninha, estado de Minas Gerais, em 12 de setembro de 
1971, Filho de Juraci Ferreira Castro e Irene Anacleto de Castro, casado com 
Gigliany Domingos de Freitas Castro, e pai de Carolina Freitas Castro.  
 
Ingressou na polícia Militar em 1990, como soldado no Sexto Batalhão na cidade de 
Governador Valadares. Foi destacado ao término do curso de 1991, para a cidade 
de Santa Maria do Suaçuí. Em 15 de dezembro de 1992 pediu para ser transferido 
para a cidade de Itabirinha tendo completado 25 anos de serviços prestados nesta 
cidade. Exerceu sua profissão de policial militar com dedicação, empenho, amor e 
respeito com o povo Itabirinha. 
 
Nestes anos que o militar trabalhou na cidade Itabirinha, atuou no combate a 
criminalidade, com a prisão de vários autores de homicídio, combate e prisão de 
autores de tráfico de drogas e preservando a ordem pública. 
 
Trabalhou na cidade de Itabirinha com soldado, cabo e hoje está à frente do 
comando da cidade há 5 anos. Recebeu os seguintes reconhecimentos da Polícia 
militar: 01 Medalha grau bronze; 01 Medalha grau prata; 01 Comenda de 06 anos de 
existência do Sexto Batalhão; 02 Elogios individuais; 06 vezes Destaque 
Operacional do Sexto Batalhão; 30 Notas Meritórias por bons serviços prestados em 
Itabirinha; 15 Menções elogiosas por bons serviços prestados em Itabirinha. 
 
Ressalta-se ainda que sua dedicação não ficou restrita aos limites de sua profissão 
de policial, pois sempre contribuiu para o bem-estar da coletividade Itabirinha, 
participando de várias campanhas em prol de pessoas necessitadas juntamente com 
a Associação São Vicente de Paulo desta cidade, razão pela qual reúne motivos 
para ser agraciado com o Título de Cidadão Honorário concedido pela Câmara 
Municipal de Itabirinha. 
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Ficamos todos honrados em ter recebido um cidadão que aprendeu amar essa terra 
e essa gente como se fosse irmãos. Esperamos com esse título de Cidadão 
Itabirense que possamos expressar nosso carinho e gratidão pelos relevantes 
serviços prestados que contribuiu para o bem estar de nossa gente.  
 
 
 
Itabirinha - MG, 02 de maio de 2017. 
 

 
 
 
 

ELIEBER PEDRO FELICIANO 
Vereador Presidente 

 
 
 

JOSÉ ALVES MARCOS    GILVAN NERES DE SOUZA 
               Vereador Vice-Presidente              Vereador 1º Secretário  

 
 

 


