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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

(projeto áe (J)ecreto Leeis(ati:vo nº 006/2020. 

(J)ispõe so6re a Concessão áe 'lituÚJ áe Ciáaáão 
:J{onorário de !M~i-!M9. 

Jl Câmara 9vf.unicipa{ áe 9vf.irai-9vf.Ç, por seus {egítimos representantes, 
aprovou e eu, seu <Presiáente, nos termos áo art. 35, inciso XVII áa Lei Orgânica 
9vf.unicipa{ e áo art. 33, incisos I e o/ Cetra e áo <RJgimento Interno, promu(go o 

"' presente (])ecreto Legisfativo: 
J.J'Y., ,.J,. fl_rt. 1º- Pica conceáiáo ao ~emufíssi.mo {padre <E.áson José 'Rj6eiro 

Perreira, o rtítuCo áe Ciáaáão J[onorário áe 9vf.irai, por sua áestacaáa e eXPmpCar 
atua;ão na viáa pú6Cica e particuCar. 

jlrt. 2º- (.iJvogam-se as áisposições em contrário. 

fl_rt. 3°- P,ste <Decreto LegisCativo entra em vigor na áata áe · sua 

pu6{icação. 

9rf.irai, 06 áe Ju{fío áe 2020. 

' 
áe <J(,senáe (J)utra" áa Câmara :Municipa{ áe 

<Rs,gério José Piáelis 

'Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAí 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Justificativa: 

P.Jcmo. Presiáente, no6res Cofegas 

P.tísonJosé <Rj6eiro Perreira nasceu em <Pa(ma-:M.(} em 13.10.1987, 
fillio cío Sr. Se6astião CRJ,círigues Perreira e cía Sra 9rtaria Iza6e{ 1?j.6eiro 
Perreira. 

P.m 2017 começou um notáve( tra6a(lio como (J)iácono na <Paróquia 
Santo }1.ntônio- (J)iocese cíe Leopofd'ina, conquistancío a simpatia cíe tocíos 
pefa sua espontaneicíacíe, atenção e simpficicíacíe, sencío posterionnente, 
nomeacío acíministracíor paroquia[ O tra6a{fio sacia{ que tem reafizado 
por nossa paróquia através dos movimentos pastorais resu{tou em uma 
crescente participação de cristãos nas ce{e6rações. r 
1 P,dson rece6eu a graça e a 6enção de <Deus parai evangefizar, 
cfiamado divino que vem sendo 6rilfiantemente respondido, VÍ?to que, o 
reverendo padre sempre sou6e faCar com o coração, e por ÍSf o, encanta a · 
tocíos. 

r 
(J)iante da caCamidade pú6fica de saúde com a <Pandemia que se 

instaCou pe{o nosso <País, o reverendo padre tem motivado a 
espiritua{idade Cocal destacando-se recentemente por animar a 
comunidade com procissões em caráter e:<J,raordinário, motorizadas peCas 
ruas da cidade, a{cançando os mi{fiares cíe moradores em suas casas, por 
ocasião, do isofamento social 

}1.s ações fitúrgicas, transmitidas por múíia social têm sido 
acompanfiacías, por mi(liares cíe pessoas. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAí 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

P.m 2019 cooráenou as comemorações áo Ju6i{eu áe 160 anos áa 
Igreja <M.atriz áe Santo Jlntônio. 

P.áson prega a to{erância, o a1(lor e a soúáarieáaáe. P.ntão temos a 
certeza que os <M.iraienses estão orgu{/iosos áe seu mais novo ciáaáão. 

<Diante áo e~osto, conto com o apoio áos áemais pares para a 
aprovação do pres! nte <Projeto de <Decreto Legisfativo. 

Câmara <Jvt.unicipa{ de <Jvt.irai, 06 de Ju{fio de 2020. 
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