
 

 

                            PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°       /2019 

 

CONCEDE A COMENDA DO MÉRITO 

MUNICIPALISTA DE ILHA COMPRIDA AO 

SENHOR Carlos Eduardo Eiras Alves E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

                   O Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida, no uso de suas 

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

Legislativo:  

 

Art. 1º  - Fica concedido a Comenda do Mérito Municipalista de Ilha Comprida ao 
Senhor Carlos Eduardo Eiras Alves. 

 

Art. 2º  - As despesas com execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de 
verba própria suplementada se necessário.  

 

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

 

   Plenário dos Emancipadores, 23 de setembro de 2019. 

 

                         

                                                   

 

 

                                                                  MOZART ROBERTO SILVESTRE 

Vereador - REDE 

 



 

Carlos Eduardo Eiras Alves-Delegado de Polícia de Ilha Comprida 

 

 

Filho de Amilcar Jesus Alves e Edna Eiras Alves, nasceu em 24 de agosto 

de 1978, na cidade de Barretos/SP. 

Mudou-se para São Paulo ainda bebê e lá viveu até os 25 anos de idade.  

SE formou em Direito na Universidade Paulista no ano 2000 e advogou 

por três anos, até prestar concurso público para o cargo de delegado de 

polícia. Aprovado no ano de 2004, ingressou na Academia de Polícia e, em 

2005, assumiu como delegado assistente na delegacia de polícia em 

Iguape.  

No ano seguinte,2006, assumiu a titularidade da delegacia de polícia de 

Ilha Comprida, onde trabalha até hoje. 

Em 2010, concluiu mestrado em direitos difusos e coletivos pela 

Universidade Metropolitana de Santos. 

Em 2014, foi aprovado em concurso público para professor da Academia 

de Polícia, onde atualmente leciona as matérias de mediação de conflitos, 

direito penal, ética, gestão de atendimento ao público, chefia e liderança, 

e crime organizado. 

Surfista desde os 12 anos de idade, já surfou em países como Costa Rica, 

Peru e Indonésia, e atualmente divide as ondas com os surfistas da cidade 

e da região. 

Participou da criação, com outros amigos, no ano de 2007, na cidade de 

Registro, de mais um ponto de encontro da Pro Vida , escola filosófica 

idealizada e fundada pelo médico e filósofo Dr. Celso Charuri . 

É casado há cinco anos com Carlla Daniela Batista Serejo Eiras, pessoa 

com quem convive desde 2007. 

Atualmente, é delegado de nossa cidade ,responsável pela investigação 

dos crimes que aqui acontecem , e pela condução de aproximadamente 

300 procedimentos investigatórios. 


