
 

 

 
PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2017 

 

 

“Concede título de cidadão Araguaiense a 

Sr.º. Omar Brasil Mudeh” 

 

 

  O Presidente da Câmara Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte Decreto 

Legislativo. 

 

 

ART. 1º – Concede título de cidadão Araguaiense a Sr.°. Omar Brasil Mudeh, em reconhecimento 

aos serviços prestados e relevante contribuição para o desenvolvimento do município de Alto 

Araguaia. 

 

ART. 2º – A Câmara Municipal estabelecerá a data para a entrega do Titulo concedido. 

 

ART. 3º – Este Projeto Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

    

Câmara Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, aos Quinze dias do mês de Maio 

de 2017, 79º Aniversário Político Administrativo. 

 

 

 

 

Henrique Cândido de Moraes 

1º Secretário – Vereador (PSB) 



JUSTIFICATIVA 

 

 

Omar Brasil Mudeh nasceu na cidade de Adamantina - SP , filho de Amadeu Mudeh e 

dona Brazilina Siqueira , Omar estudou na Escola Educandário Municipal Oscar Bernardes onde 

estudou o ensino fundamental. 

Em 1978 veio à procura de trabalhar em Alto Araguaia, chegando aqui Omar começou a 

trabalhar na impressa LOJA FIEL MOVEIS uma das primeiras lojas de moveis de Alto Araguaia  

Em 1996 conheceu Cosma Inácia da Silva com quem teve um relacionamento amasiado 

por 11 anos e logo se casaram e tiveram 2 (dois) filhos. 

Omar reside até hoje em Alto Araguaia-MT, com bastante serviços prestados ao Município 

como: vendedor, comerciante, representante e muitos outros dos quais se orgulha muito de ter 

participado, hoje Omar porém está aposentada, porem seu espirito de luta não se aposentou e assim 

continua trabalhando contribuindo para a construção de Alto Araguaia, cidade que ele escolheu 

para viver   

Omar é um homem íntegro honesto, trabalhadoro e querida por todos que o conhecem. 

 


