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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

(projeto áe (})ecreto Legisfativo nº 005 /2020. 

(J)ispõe so6re a Concessão áe <Jitufo áe Ciáaáão 
Jfonorário áe !M.irai-!M.9. 

J1. Câmara ;lvt.unicipa{ de ;lvt.irai-<Jvt.r;, por seus fegítimos representantes, 
aprovou e eu, seu <Presidente, nos termos áo art. 35, inciso XVII áa Lei Orgânica 
;lvt.unicipa{ e áo art. 33, incisos I e o/ {etra e áo <R.§gimento Interno, promulgo o 
presente (J)ecreto l.egisfativo.· 

}1.Tt. 1º- Pica concecíiáo ao Ifmo. Sr. José (Bra.z Perra.z, o ífítu{o de 
Cicíaáão Jfonorário áe ;Mirai, por sua destacaáa e e:{!mpfar atuação na vida 
pú6fica e particufar. 

}1.Tt. 2º- <R,§vogam-se as disposições em contrário. 

}1.Tt. 3°- 'Este (J)ecreto Legisfativo entra em vigor na áata áe sua 
pu6ficação. 

Safão :No6re ''.ft_{ípio áe <.R.,senáe (J)utra" áa Câmara ;lvt.unicipa{ áe 
;Mirai 06 áe Ju{fio áe 2020. 

4~ kry-úàZJhP? 
L~J .. iq'eodi,ro 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO OE MINAS GERAIS 

Justificat1:va: 

(fuano. <Presiáente1 no6res CoCegas 

José <Braz Petraz, é natura[ áe (Juiricema - :Jvf.Ç, fillio áo Sr. José 
Perraz So6rinlio e áa Sra. rtereza áe Paria Perraz, casou com a Sra: 
:Nonna ?deáina Costa Perraz cotn quem teve 04 fi{lias: Pa6rícia, 
<Fenianáa, Pa6iane e Pa6íoCa. 

José <Braz; é um empreenáeáor atuante em nossa região, senáo 
proprietário áe uma avicu{tura, fa6rica e comercia{iza rapaáuras para a 
região e para as ciáaáes áe outros estaáos, a{ém áe ser um proáutor rura{ 
muito conlieciáo na região. f . 

O Jfomenageaáo tanto na área ur6ana como na área rura{ têm 
possi6iEitaáo o sustento áe áiversas famífias contri6uináo para o 
áesenvo{vimento económico áesta Ciáaáe. 

JLnte ao e>q1osto1 requer-se a aprovação áo presente <Projeto. 

Câmara :M.unicipa{ áe :Mirai, 06 áe Ju{fio áe 2020. 

~pke~ 
Lauáair José 'I'eoáoro 

'Vereaáor 
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