FÁBIO HENRIQUE DA SILVA, Vereador abaixo
assinado, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, apresentam à judiciosa apreciação
da Colenda Câmara de Vereadores o seguinte:

PROJETO DE LEI Nº 13/2010

SÚMULA – CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE
PORECATU A JORGE LUIZ GARRIDO.

Artigo 1º - Fica concedido o título de CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE
PORECATU ao SENHOR JORGE LUIZ GARRIDO, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade porecatuense.
Artigo 2º - O título ora outorgado será entregue em sessão solene do Legislativo
Municipal em data a ser designada por seu Presidente e o Chefe do Executivo
Municipal.
Parágrafo Único - A entrega do título deverá ser realizada até 120 (cento e vinte) dias
após a sanção da presente Lei.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições
em contrário.

Sala das Sessões, 03 de maio de 2010.
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Apoiamento:
JUSTIFICATIVA

JORGE LUIZ GARRIDO, nascido na cidade de Alvorada do Sul,
Estado do Paraná, no dia 13 do mês de outubro do ano de 1958, filho de Maria Honória
Pereira Artero e Manoel Garrido Artero, casado com Leonilda Macedo Garrido, e
dedicado pai de três filhos, Luiz Jorge, Jaqueline e Luiz Felipe.
Considerando os relevantes serviços prestados pelo Ilustríssimo
Senhor Jorge Luiz Garrido, para o Município de Porecatu, na época em que o mesmo
veio para este Município no ano de 1960, período em que a cidade crescia tanto em
tamanho como em qualidade, aproveitando-se de grande empreendedor que sempre o
foi acreditou em nosso povo e aqui não apenas se estabeleceu, mais ajudou no
desenvolvimento desta cidade, com seus empreendimentos comerciais, em que
empregou muitos porecatuenses dando-lhes dignidade e servindo-lhes com grande
respeito.
É de se destacar também, que o mesmo nunca se furtou em
auxiliar de inúmeras maneiras o esporte porecatuense, principalmente no que se refere
ao futebol, onde por diversas vezes patrocinou campeonatos, times e até mesmo
ajudou individualmente vários atletas com doações de bolas e materiais esportivos em
geral, sem nunca exigir nada em troca.
Neste mesmo sentido, ainda nos anos de 2005 a 2008, contribuiu
com o município assumindo a Secretária de Esportes de Porecatu, tendo uma atuação
digna de elogios e saudades por parte dos nossos esportistas, e assim, fez por
merecer a homenagem de ser agraciado com o Título de Cidadão Honorário de
Porecatu.
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