
\ CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

(projeto áe (J)ecreto Legisfativo nº 010/2020. 

(J)ispõ~ s96re a Concessão áe 'litufo áe Ciáaáão 
Jfonorário áe 9dirai-9dg. 

, Jf. :Mesa <Diretora áa Câmara :Municip;{ áe :Mirai-:MÇ, por seus {egítimos 
, h .r. 5 .. rep~septantes, aprovou e eu, seu Presiáente, nos termqs uo art.1- 3 , inciso 

N\.X'VIJ ráa Lei Orgânica :Municipa{ e áo art. 33, incisos I e o/ 4tra e áo 
\ 

\ <R..§gj:nento llnterno, promu[go o presente (J)ecreto Legisfatiw.· /lJ1 

li 

~-!)ttt. 1º- Pica conceáiáo ao I{mo. (pastor !M.a, oe( 'Vitorino <.Bar6osa, o 
:J:r6uro áe-Ciáaáão Jfonorário áe Mirai, por sua cdstacaáa e-1~mpCaf'átuação ... ,,1 \ r 

na v{d'a pú6fica e particuCar. ... .l \\nl ,, ,~ 
)1.rt. 2º- ~vogam-se as áisposições em contrário. _ 

)frt. 3º- <Este JJ)ecreto Legis{ativo entra em vigpr '~ a áa;ta~ áe · sua 
pu6ficação. 1 (J 

Sa{á,o :Jfo6re ''.fl_{ípw áe <R,senáe (l)utra 11 áa Câmara :Municipa[,.,1cfe :Mirai, 
06 áe Ju{fio áe 2020. 

t#'au!i~~~ 
!M.auri fl,ntônio Paounáes / 

'Jlereaáor 

FONI/PAXI (U) 
PRAÇA PREFEITO JOÃO ANTONIO SJLH!t~ t 



CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESTADO DE MINAS GERAIS NIIRAí 

ativa: · 

<E:(mo. Sr. <Presidente e demais cofegas, 

- ªºº ,.. 
:M.anoe{ Vitorino CJ3ar6osa nasceu em 31.03.43 na ciáacíe cíe <Desco6erta-

:M. Ç, fi(lio cío Sr. Joaquim CJ3ar6osa (}onça(ves e áa Sra !M.aria }lna cíe Jesus. 

O Jf omenageaáo presta re(evante serviço socia( como pastor cía Igreja 
}1.ssem6{éia áe <Deus em nossa cicíaáe, a6raçanáo.., projetos que visa atender a 
comuni_áaáe Coca[ }1.{ém áisso, tra6a(lia com Jovens e acíofescentes no incentivo à 
u_nião e ao progresso espiritual imp(ementancío va(ores éticos e morais, o que efe 

"'\~ .f:• f • " • • f f / a'Gfeuita ser ue suma importancia para a socteuaue. ,1 t ; f 6 {J"fi A (,,' ,A "f_ r-7 / (1_,{ 0 
, 

0 

, / li • 
.\::. -rO'-< touo o tra a o que vem reaazaJJaO em nosso :m unictpto e qlje o;e 

~ tamos es:a singefa fiomenagem. / ,J <:f , V 
I .J}j J~~ )J •' / 

CÂMARA MUNICIPAL D~IRAÍ·MG 
Ng PROTOCOLO I o '1 o~ 

&TKiia triz /,/'!'J~-MG 
SECRETARIA 1 

:Mauri Jlntônio Paguncfes 

Vereador 

FONl!/FAX: (32) 3428-1280 
PRAÇA PREFEITO JOÃO ANTONIO BtLHEIRO, Nº79 TéRREQ. CINDlO, MtRAIJMG. CEP: 36. 790-000 

-


