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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 01/2016
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
BENEMÉRITO A EDUARDO LUIZ
XAVIER DE MIRANDA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
A Câmara Municipal de Rio Novo-MG aprova e a MESA DIRETORA promulga o
seguinte Decreto Legislativo.
Art. 1º - Fica concedido o Título de CIDADÃO BENEMÉRITO de Rio Novo a
EDUARDO LUIZ XAVIER DE MIRANDA.
Art. 2º - A Câmara Municipal de Rio Novo promoverá Sessão Solene e Especial para
outorga do Título ao homenageado.
Parágrafo único – Fica a Câmara Municipal autorizada a fazer a entrega do mesmo no
momento em que julgar especial dentro de outras solenidades ou eventos realizados na
cidade, através de seu representante ou a quem o mesmo designar.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta
das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, suplementadas se necessário.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Novo, 11 de maio de 2016.

Eder Lima Moreira
Vereador Proponente
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 01/2016

Com o intuito de fazer justiça à abnegação de um valoroso cidadão rio-novense é que
apresento este Projeto de Decreto legislativo para apreciação dos nobres pares. Trata-se
de EDUARDO LUIZ XAVIER DE MIRANDA, nascido em Rio Novo, no dia 01 de
setembro de 1970.
Em 46 anos de vida, Eduardo é exemplo de contribuição à construção da cidade que
sonhamos: aquela cujo o crescimento seja acompanhado pelo desenvolvimento social e
ambiental. Ele atuou e atua em diversas atividades sociais, além de ser
profissionalmente formado como Técnico em Contabilidade e Técnico em
Agropecuária. Atualmente, exerce as profissões de Jardineiro, Paisagista e, ainda, é
proprietário de um orquidário referência na região do Calixto.
Além do aspecto, também louvável, de homem trabalhador e extremamente ligado às
suas origens rurais, o que se soma à indicação deste título é a qualidade de um homem
que não sabe dizer não a quem precisa. Para ilustrar, seguem algumas atividades,
lembradas por este legislador, desenvolvidas pelo Eduardo Miranda:
- Oficinas como professor voluntário de Jardinagem – “Plantando e Reciclando” – para
crianças na Casa de Leitura, da Fundação Cavaleiros da Cultura;
- São inúmeras as ocasiões em que doou mudas para plantio em estradas vicinais,
escolas, ruas da cidade, bem como doação de orquídeas para sorteio de prêmios
beneficentes;
- Está presidente, voluntariamente, da Escola de Samba Mocidade Dependente de Rio
Novo, já por diversos anos, onde é inclusive considerado um dos principais alicerces
para a existência da agremiação;
- É sócio do Lions Clube de Rio Novo desde 07 de abril de 2013, onde atuou como
Vice-presidente e, atualmente, é Diretor de clube (onde desenvolveu diversas
atividades, tais como: jardinagem na Capela Mortuária, plantação de arvores em estrada
vicinais e logradouros públicos, coordenação de gincanas para adolescentes e jovens
etc.);
- Disponibilizou seu dom ligado à natureza e seu desprendimento, por diversas vezes, à
Casa lar Cônego Agostinho Augusto França e à Santa Casa de Misericórdia de Rio
Novo;
- Contribuiu e contribui, e muito, com a prática de diversas modalidades esportivas
entre jovens e adolescentes (futsal, futebol, futevôlei, atletismo etc.);

- Compartilhou, voluntariamente, com diversas instituições e populares, seus
conhecimentos sobre Artesanato;
- Contribuiu no passado e também recentemente com o processo de jardinagem e
paisagismo da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges;
- Atua como Professor do CRAS, ensinando a arte da jardinagem para crianças que
vivem em risco social;
- E, coordena, juntamente com os rio-novenses Ronilson Oliveira, Fatinha da Natura e
Terezinha Matos, voluntariamente, a reforma da Gruta ao lado dos Correios.
Certamente, outras tantas atividades o cidadão Eduardo já desenvolveu em nosso
município, mas outra qualidade sua, a discrição, não nos permitiu rememorar tudo!
Porém, pelo que já foi apresentado e pelo que é de conhecimento dos nobres edis, creio
que o mesmo seja sim merecedor desta singela honraria.
Por tudo isso, conto com a aprovação de todos e posterior entrega deste Título ao rionovense EDUARDO LUIZ XAVIER DE MIRANDA.
Sem mais para momento, despeço-me com elevada estima e consideração.
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 11 de maio de 2016.
Eder Lima Moreira
Vereador Proponente

