OSMAR DE OLIVEIRA, Vereador abaixo assinado,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de
Vereadores o seguinte:

Projeto de Lei nº 54/2010

SÚMULA – Concede o Título de Cidadão Honorário
do Município de Porecatu ao Senhor Armando Simeão.

Artigo 1º - Fica concedido o título de CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE
PORECATU ao SENHOR ARMANDO SIMEÃO, 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, 25 de outubro de 2010.

OSMAR DE OLIVEIRA
Vereador

Apoiamento:

JUSTIFICATIVA

ARMANDO SIMEÃO, nascido na cidade de Andradas, Estado
de Minas Gerais, aos 17 dias do mês de junho, do ano de 1937, filho de Gildo Simeão e
Palmira Gerardi Simeão, casado com Graciema Dias Simeão, com a qual teve quatro filhos,
são eles: Zenilda Simeão, Hélio Fernandes Simeão, Zediley Simeão e Eder Junior Simeão.
Considerando os relevantes serviços prestados pelo Ilustríssimo
Senhor Armando Simeão, para o Município de Porecatu, na época em que o mesmo veio
para este Município no ano de 1969, 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,
pois constituiu aqui sua empresa, empregando várias pessoas, as quais tiram o sustento para
suas famílias.
Também teve, e ainda tem presença marcante nas atividades
esportivas municipais, sempre apoiando a Administração Pública na organização dessas
atividades e especialmente patrocinando algumas equipes de nosso município para poderem
participar de competições.
Não se pode deixar de destacar sua importância para o comércio
local, pois além de ser responsável por uma das mais importantes empresas estabelecidas em
nosso município, ainda foi um dos fundadores da Associação Comercial de Porecatu,
inclusive sendo o primeiro presidente eleito da então ACIP, atualmente denominada ACEP.
Assim, concluímos ser o Senhor Armando Simeão merecedor
dessa grandiosa honraria.

OSMAR DE OLIVEIRA
VEREADOR

