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PROJETO DE DECRETO Nº 2/2015 

 

 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA 

AO SENHOR GERALDO RAIMUNDO DA SILVA. 

 

 

O Povo de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, aprova o seguinte 

Decreto Legislativo: 

 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Carandaí ao Senhor Geraldo 

Raimundo da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao Município. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 24 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

Maria da Conceição Aparecida Baeta 

Vereadora 
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JUSTIFICAÇÃO 

 

Natural de São João Del Rei/MG, o Senhor Geraldo escolheu a cidade de Carandaí para 

construir sua vida e no decorrer de sua trajetória se envolveu em Projetos para o crescimento 

social do município. Ainda moço, auxiliou nos trabalhos da Farmácia Esperança (Hoje, atual 

Drogaria São Geraldo), que à época, assim como as demais, funcionavam como um pronto 

atendimento, onde eram feitos curativos, aferições de pressões, suturas e pontos, aplicações de 

injeções, soros antiofídicos, vacinas antitetânicas.  

Como tantos jovens da época, aspirava por lazeres diversificados. Desta ideia, juntamente 

com outros jovens, surgiu o "SON TIME", que funcionava no Campestre Clube. Nos 3 anos de 

existência, foram promovidos gincanas, bailes, carnavais, sempre zelando pelo bem-estar da 

população, oferecendo opção de lazer aos jovens do município.  

Contribuiu significativamente com o carnaval, tradicional na cidade e região, onde foi um 

dos diretores da Escola de Samba "Fale Quem Quiser". 

Na diretoria do Lions Clube, contribuiu para a criação da APAE - Carandaí, uma das 

maiores concretizações efetuada pelo Clube. Ainda, deu posse às 3 primeiras sócias femininas 

daquela entidade. 

Representou o Lions Clube de Carandaí no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Contribuiu, juntamente com outros empresários do comércio carandaiense, para a 

fundação do Clube dos Diretores Lojistas de Carandaí, hoje, atual Câmara dos Dirigentes 

Lojistas de Carandaí - CDL. 

Atualmente, é diretor de Assuntos Públicos Municipais. 

Diante do exposto, solicito a acolhida necessária aos nobres pares para esta justa 

homenagem. 

 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA 

Vereadora 

 


