
 

  

 

MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

Concede a Comenda Porto do Sol ao Sr. Antônio Hamilton Mar�ns Mourão.

 

Art. 1º - Fica concedido Comenda Porto do Sol ao Sr. Antônio Hamilton Mar�ns Mourão, com base
na Resolução 2.083, de 07 de novembro de 2007, e alterações posteriores.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
 

 

Antônio Hamilton Mar�ns Mourão nasceu no dia 15 de agosto de 1953, na cidade de Porto Alegre-RS.
Filho do General de Divisão Antônio Hamilton Mourão e Wanda Coronel Mar�ns Mourão. Casado com a
Sra. Ana Paula Leandro de Oliveira Mourão, pai de 2 (dois) filhos, Renata Rossel Mourão e Antônio
Hamilton Rossel Mourão, ambos do seu primeiro casamento com a Sra. Ana Elisabeth Rossel Mourão.

Ingressou no Exército Brasileiro em 26 de fevereiro de 1972, quando ingressou na Academia Militar das
Agulhas Negras (Aman), sediada na cidade de Resende, no Estado do Rio de Janeiro. Três anos depois, em
dezembro de 1975, foi designado aspirante-a-oficial da arma de ar�lharia.

Além dos cursos de formação, de aperfeiçoamento, de altos estudos militares da escola de comando e
estado-maior do Exército Brasileiro e do curso de Polí�ca, Estratégia e Alta Administração do Exército,
concluiu os cursos: Básico de Paraquedista, Mestre de Salto, Salto Livre e Guerra na Selva.

Durante a trajetória militar, foi instrutor da Aman, cumpriu Missão de Paz em Angola, foi adido militar na
embaixada do Brasil na Venezuela e comandou o 27° Grupo de Ar�lharia de Campanha em Ijuí no Rio
Grande do Sul.

Como Oficial General comandou a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira-AM e a
6ª Divisão de Exército em Porto Alegre-RS. Foi Comandante Militar do Sul e Secretário de Economia e
Finanças do Exército. O General Mourão foi também presidente do Clube Militar na cidade do Rio de
Janeiro-RJ.

Após deixar à a�va, em fevereiro de 2018, filiou-se ao PRTB, iniciando assim sua carreira polí�ca. Nas
eleições de outubro de 2018, foi eleito, na chapa do Presidente Jair Messias Bolsonaro, Vice-presidente
da República, posto que ocupa desde o dia 1º de janeiro de 2019.

Nesse sen�do, portanto, consubstanciado nas competências legisla�vas presentes na Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre, encaminha-se o presente Projeto de Resolução, para que seja apreciado e,



por fim, aprovado pelas razões aqui expostas, meras coadjuvantes do conhecimento público em relação
ao homenageado.

Destarte, o vereador signatário, propõe que senhor Antônio Hamilton Mar�ns Mourão seja
homenageado com a COMENDA PORTO DO SOL, sopesando a sua irreprochável biografia e como forma
de reconhecimento aos relevantes trabalhos efe�vados em prol de um Brasil melhor, para o que, desde
já, rogo aos nobres pares que integram esta Casa Legisla�va, a aprovação deste Projeto de Resolução,
porquanto o General Mourão é mo�vo de orgulho para esta Nação e reflete, em suas ações, o
sen�mento de milhares de cidadãos porto-alegrenses, que se sentem honrados e representados por este
ilustre cidadão porto-alegrense, legi�mando, portanto, esta justa e merecida homenagem.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
20/09/2022, às 21:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0441302 e o código CRC A6B6D711.
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