
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

(J>rojeto áe (J)ecreto Legisfativo nº 003 /2020. 

(J)ispõe so6re a Concessão áe 'litufo áe Citúufã 

Honorária áe !M.irai-94/. ~ 

JI. Câmara :M.unicipa{ áe :M.irai-:M.(}, por seus legítimos representantes, 

aprovou e eu, seu Presidente, nos tennos áo art. 35, inciso XVII áa Lei Orgânica 

:M.unicipa{ e áo art. 33, incisos I e 1/ letra e áo ~gimento Interno, promulgo o 

presente (J)ecreto LelJis{a:tivo: 

}l.rt. 1°- Pica concediáo a I{ma. Sra. Jf.noefa ~IJina Çarcia, 'Wemect 

o rzitu{o cfe_ Cicíaáã Jfonorária áe :M.iraz: por sua áestacaáa e ezympfar atuação na 

vicía _pú6fica e particular. 

)lrt. 2º- CR...,evogam-se as áisposições em contrário. 

Jl_rt. 3°- <Este (J)ecreto .legislativo entra em vigor na áata áe sua 

pu6{icação. 

Salao Jvo6re ''jl_{{pio áe ~enáe <Dutra" áa Câmara 9rf.unicipa{ áe 

:M.iraz: 06 áe Ju{ho áe 2020. 

~ 
Owafáo )f.f,ves Petipe ~y / 

lfI -i1ernutôr __;;/ 
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PRA A PREFEITO JOÃO ANTOINO IR..HEIRO, N'JI -OINTRO, MIRAI/MG. CEP: 36. 790-000 



CÂMARAMU 
ESTAO NICIPAL DE MIRAí 

O DE MINAS GERAIS 

Justificativa.· 

~o. Presiáente, no6res CoCegas 

.1ngelá <R.#gina <]areia 'Wemect nasceu no áistrito áe <Tuiutinga na ciáaáe áe 
Çumcema, filfia áo Sr. Jfé{io áe ;Me{o Çarcia e áa Sra. ;Maria <Patroneia Purtaáo 
Costa, casou com J.fifo Jlntôni.o áos Santos 'Wemec{ com quem teve 03 fiínos: 
Lucas, ;Maria O{ívia e LeopoCáo. 

Na área acaáêmica, áestacamos sua fonnação em níve{ superior em Jfistória e 
Çeografia, na PacuCáaáe áe Pifosofia, Ciências e Letras áe Cataguases no períoáo áe 
1985 a 1989. Já na área profissiona{ atuou como professora na zona rura{ áo 
:Munidpio áe ;Mirai, na P,sco{a P,staáua{ "Santo }Intônio" e por 03 vezes 
consecutiva participou áa equipe peáagógica áa Secretaria 'M.unicipaf áe P.áucação. 
)tináa na área áa eáucação tra6a{fi.ou no <Programa P,staáua{ áe }Iúmentação 
<Escofar e tam6ém no CE;M - Centro áe P,áucação áe 'M.irai como professora áe 
liistória.. )ttua{mente está aposentaáa pefa Instituição 1Estaáua{ e continua 
ex.,ercenáo a profissão na P,scoCa 'M.unicipa{ "(J)r. Justino }I. <Pereira". 

;f.ngefa é um e~mpfo áe: ciáaáania, tra6a{fi.o e áeá-icação ao ensino. O que move 
a fwmenageaáa é a p_pssi6i{iáaáe áe transfonnar viáas, áe incentivar pensamentos e 
ações positivas em pessoas áe toáas as iáaáes e com as mais áiferentes histórias áe 
viáa. <Esta fíomenagem representa o sentimento áe toáa a popuCação 'M.iraiense que 
é grata pefos ensinamentos e e~mpfo áe viáa áa fiomenageaáa. 

PRAÇA PREFEITO r '.{'_ 

"Ser professora é ter a capaciáááe áe sair áe cena sem sair tÍo 

espetáculo e o ªtl! áe ensinar é uma tarefa semeaáa ao fonao áa 
viáa. ,, ~ /' 

-
Câmara 'M.unicipa( áe Mirai, 06 áe Ju{fio áe 2020. 

il!!ifi~ 
'Vereador 
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