MUNICIPIO DE FORTIM
LEI Nº 586/2016, DE 13 DEABRIL DE 2016

DENOMINA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A
CAMARA MUNICIPAL DE FORTIM E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTIMICE, Faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. O prédio onde funciona a Câmara Municipal de Fortim ficará
denominado "Câmara Municipal de Fortim Mauro Cavalcante de Souza".
Art. 2º. A fachada do imóvel onde funciona a Câmara Municipal de Fortim terá
uma placa de identificação com o nome “Câmara Municipal de Fortim Mauro
Cavalcante de Souza" incluindo o Brasão oficial desta Augusta Casa.
A

Art. 3º. O Curriculum Vitae do homenageado fica fazendo parte integrante

desta lei.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DE FORTIMICE, em 13 de abril de 2016.
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MUNICÍPIO DE FORTIM
LEI Nº 586/2016, DE 13 DE
CURRICULUM VITAE DE QUE TRATA O ART. 3ª, DA
ABRIL DE 2016
foi e continuará sendo
Homenagear alguém significa dizer que, está pessoa
registradas em
muito importante para nós, que deixou sua marca, suas pegadas
nossas vidas.
A escolha de algo para
A gratidão e uma forma de reconhecimento sincero.
da Lealdade,
reconhecimento
ser homenageado não se dá por acaso, se dá,pelo
pela capacidade e pelo compromisso.
o nosso
Esse mérito por mais simples que seja, nos permite compreender
feito e valor em nossa sociedade, ou comunidade.
homem que com seu
Por esse motivo hoje tenho a honra de falar de um
comunidade.
carisma soube lançar um olhar diferente em prol de sua
Chianca, que tão bem
Falo de Mauro Cavalcante esposo de Dona Conceição
na Marinha do
soube conquistar o nosso carinho. Procurou logo cedo ingressar
Fortaleza, foi eleito
Brasil chegando ao posto de Sub-Oficial. Transferido para
direitos da classe.
Presidente da Federação de Pescadores onde lutou pelos
Fortim visitando parentes
Aos finais de semana ele vinha com sua família ao
deste povo humilde.
e amigos. Quanto aqui chegou viu a necessidade
de leite, trouxe médicos e
iniciou seu trabalho ajudando com a distribuição
social dos seus conterrâneos.
dentistas, sempre se preocupando com o bem estar
entrou na vida
Cada vez mais preocupado com o bem estar deste povão,
do Aracati.
política, candidato a vereador para Cidade
Nossa Senhora do Amparo,
Trouxe benefício tais como: Calçamento na Rua Luiza, Creches que foram
Professora Maria
a ampliação do 2“) bloco da Escola
e Viçosa.
fundadas nas localidades de Fortim, Barra, Pontal, Guajiru
emancipação política de nosso
Um dos maiores feitos foi à luta pela
a Assembleia Legislativa, Mas
município, reuniu o povo levando por várias vezes
Deus o levou para construir
sabemos que os desígnios de Deus são inesperáveis,partido.
o coração
uma nova morada. Nós o entregamos com
um herói não pode ser
Saudades sentimos, esquecido jamais, pois,
amavam.
esquecido por aqueles que () admiravam e o
estrelas.
Pessoas especiais nunca morrem, viram
firmamento.
E você é a estrela que mais brilha no

Obrigado Senhor!!!

Rua

José Porfirio,

35, 1” Andar,
.

CEP: 62815-000 - Fone: (88) 3413-1007
06.920.639-2
CGF:

Salas 01l05 - Centro - Fortim-CE -

CNPJ: 35.050.756/0001-20

-

