
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

(Projeto dê (J)ecreto Legisfativo nº 009 /2020. 

(J)ispõe so6re a Concessão dê fJ1tufo dê Ciáaáão 
1fonorário tÍe !Jdirai-9,l.g. 

;4. Câmara :Municipa{ cíe :Mirai-:M(J, por seus {egítimos representantes, 
aprO'ílou e eu, seu <Presiáente, nos tennos cío art. 35, inciso Xo/II cía Lei Orgânica 
9dunicipa[ e cío art. 33, incisos 1 e 1) Cetra e cío ~gimento Interno, promu(go o 
presente (J)ecreto Legisfativo: 

.:-i ;4.rt. 1°- Pica concedido ao J[mo. Sr. Carfos Cesar 9,1.asse, o 'Títu[o cíe 
Ciiíaáão Jfonorário áe :Mirai, por sua áestacaáa e ex_empfar atuação na viáa 
pú6fica e-particufar. 

;4.rt. 2º- <J(evogam-se as áisposições em contrário. 

;4.rt. 3°- P,ste {J)ecreto Legisfativo entra em vigor na cíata cíe sua 
pu6{icação. 

Sa(ào :J{o6re ''fl_fípio r1e <R,senáe (J)utra" cía Câmara :Municipa{ cíe 
:Mirai, 06 áe Ju{fio cíe 2020. 

~ -Jêe~kP 
Lauáair José 'l'eoioro 

FONlll'AXl(a2)~12IO 
PRAÇA PREFEfTO JOÃO ANTONIO BILHEJ~Jlfl~ CINTR0, MIRAIJMG. CEP: 36. 790-000 



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Justificativa: 

<E:(mo. <Presidente, no6res Co{egas 

CarCos Cesar :M.asse nasceu em (Eroá{ia - :M.Ç em 01.05.1966, 
fi[lio do Sr. Prancisco :Masse- e da Sra. :Maria áo Carmo Pranco, casou 
cqm a Sra Luciene Jl.parecida <Pereira com quem teve 02 fi{Fws: Carfos 
César e Luiz Pa6iano. 

1 Wir-at Cdrfos Cesar :A1.asse tem demonstrado ser um eX§mpfo, áono de 
\V 1 

~ m cÕrafãO fiumiUe e com tantas quafidades, e{e cfetém o respeito e a 
~Jmiração das pessoas em vários segmentos da vjefa comunitária, móiivo 
~,.. V 1, '(y,efo qua[ cfrsfruta de marcante prestígio popp~) "- '"! 

'~/ \~/# 
l~ O presente projeto de decreto OfflP,roposto visa fiomenagear o 
G;omerçiante Carfos :Masse, pefo reconfi~cimento dos serviços ptestddos; m 
6e~efídío fie nosso :M.unicíp_io. k . 

rfrata-se de uma fiomenagem a que faz jus por seu tra6a{fio, 
amor e. carinfio, demonstrados ao povo :Miraiense. 

SaCão no6re ''}lfípio de <J?szende <Dutra" da Câmara :Municipal 
de :Mirai, 06 de Ju{fio de 2020. 

~ lou~ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IRAf-MG 
N2 PROTOCOLO /O 8'J o~ O 

&oora . l MIAAI-MG 
SECRETÁRIA, Abiso 
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Laud'air José 'I'eoáoro 

o/ereaáor 

FONE/FAX: (32) 3426-1260 
PRAÇA PREFEITO JOÃO ANTONIO BILHEIRO, Nº79 TÉRREO, CENTRO, MIRAI/MG. CEP: 36.790-000 


