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CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 26.147.579/0001-03 

9,1.oção áeflpfawo n°013/2020 

P.arélJia Câmara 9,1.unicipa{ 
e após a tramitação regimental, 

O Vereador que a esta subscreve, requer qu 
seja consignada em Ata uma Moção de Aplauso ao 

Ifmo. Sr. ~mos l,060 

Requer, por fim que a referida Moção após lida em Sessão deste Poder 
Legislativo conste em Ata da mesma e seja entregue ao agraciado ou pessoa por ele 
designado para tanto, fazendo constar de seus arquivos esta honrosa Moção. 

Justificativa: 
Ronaldo Ramos Lobo nasceu em Cataguarino-MG em 08.01.73, filho do Sr. 

Antônio da Silva Lobo e da Sra. Terezinha soares Ramos Lobo, casou com a Sra 
Márcia Cristina Ângelo Lobo, com quem teve 02 filhos: caroline e Clarice. Estudou na 
Escola Estadual Santo Antônio tendo concluído o 20 grau completo. 

Em 1989 Ronaldo fez um curso no SENA! DE TORNEIRO MECÂNICO e após 
concluí-lo passou a trabalhar na COFITAP, na área a qual havia se especializado por 
17 anos, como encarregado de oficina: elétrico, mecânico, carpintaria e caldeiraria, 
passando a ocupar o cargo de Supervisor de Mecânica da Empresa COFITAP. Neste 
mesmo período, exerceu também, a Presidência do Sindicato da Categoria Têxtil em 
Mira i. Em 2007 Ronaldo juntamente com o Sr. Flávio Lúcio Pacheco, abriu sua própria 
Empresa "FR TORNEARIA". 

Ronaldo é um cidadão muito dedicado a família e ao trabalho, de conduta 
ímpar, e que sempre soube conquistar a amizade e o respeito de todos. Ressalta-se, 
ainda, que sua dedicação não ficou restrita aos limites de sua profissão, pois, sempre 
contribuiu para o bem estar da coletividade Miraiense, especialmente, em relação às 
entidades sociais do Município. 

Diante do exposto, não poderia deixar de prestar minha homenagem ao jovem 
empreendedor e agradecê-lo por sua contribuição efetiva para o desenvolvimento 
econômico de nossa cidade. 

Sala das Sessões" Alípio 9e Rezende Dutra" da Câmara Municipal de Mirai,20 
de Agosto de 2020. 

Vereador 

Praça Prefeito João Antônio Bilheiro, nº. 79, Térreo, bairro Centro, Mirai/MO 
CEP: 36790-000 Tel. (32) 3426-12-60 
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