
\ CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROJETO DE LEI Nº 020/2020. 

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃ9 DE VIA 
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A CÂMARA MUNI CIP .AL DE MIRAI, por seus legítimos 
representantes, aprovou e eu, Luiz Fortuce, Prefeito Municipal, de acordo com 
o que me autoriza a LOM , sanciono a seguinte lei : 

Artigo 1º- Fica denominada de Rua "Joel Cumani", a Rua 03 
situada no loteamento Nova Morada situada entre o km 31, l a 31,5 da estrada 
Mirai-Mmiaé. 

Artigo 2º- Fica a cargo do Poder Executivo a instalação da placa 
alusiva com o nome do homenageado. 

Artigo 3°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Mirai/MG, aos 03 de Agosto de 2020. 

Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE MJRAÍ-MG 
Nº PROTOCOLO J/f lf 

J Of J L~"-<,.,"' · 

Rogério José Fidelis 

Vereador 

Ricardo Balbino Duarte 

Vereador 

PRAÇ FONI/MX& (31) A PREFEITO JOÃO ANTONIO BILHEIRO, W7I ,...._. 



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

JUSTIFICATIVA 

Nobres Vereadores, 

JOEL CUMANI, nascido em Miraí, no berço de uma tradicional família; 
trabalhou desde criança nas lides rurais. Ainda jovem, mudou-se para o Rio 
de Janeiro onde entrou para a Polícia Ciyil. Pessoa reconhecida por suas 
qualidades de caráter, honestidade e sinceridade no trato com as pessoas. 

Era um homem que irradiava respeito, por exercer uma liderança 
incontestável na vida profissional, na família e na vida pessoal. Depois de 
aposentado, voltou à sua terra natal com a família, onde contribuiu com a 
comunidade miraiense, exercendo sua liderança em diversas áreas, em 
especial na agropecuária, atuando na Diretoria do Sindicato Rural de Miraí. 

Casou com Elizabeti Ederli Cumani, com quem teve 03 filhos: que lhe 
deram 04 netos. Joel nasceu em 22.06.33 e veio a falecer em 16.05.2017. 

Casou com Elizabeti Ederli Cumani, com quem teve 03 filhos: que lhe 
deram 04 netos. 

Miraí deve uma homenagem a esse grande miraiense que soube levar 
o nome de Miraí para outros locais, tendo voltado à nossa cidade e se 
tornando um exemplo para a sua família e para a nossa Comunidade. 

Esperamos que os caros colegas edis votem favoravelmente à essa 
singela homenagem a uma pessoa que muito fez para a nossa terra e para 
que as gerações vindouras possam lembrar de um grande miraiense para 

lo a se uir. ~à;::.cl~ 
Almir Alves de Araújo 
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