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Sr. Ladislau BotejhQ QpiqQ!!i9:

A Cimara Municipalde JaguariOna aprova:
Art. la . E conferido ao llustrissimo Senhor Ladislau Botelho Cordeiro, o

trtulo de "Cidadio Jaguariunense '

Art. 2' - A honraria de que faz mengao este Decreto Legislativo, sera
entregue ao estimado Senhor Ladislau Botelho Cordeiro em sessio solene ou em data
festiva a ser oportunamente convocada peta Presid6ncia

Art. 3o - As despesas decorrentes com a execugao deste Decreto

Legislativo onerario dotag6es orgamentarias especificas consignadas a Cimara
Municipal.

Art. 4o - Este Decreto Legislativo entrard em vigor na data de sua
publicaQao, revogadas as disposiQ6es em contr6rio.

Secretaria da Cimara Municipal. 31 de maio de 2019
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JUSTIFICATIVA

O Senhor Ladislau Botelho Cordeiro nasceu em Birilo -MG. Em 27 de

junho de 1968. 6 casado com Sylvania Pinheiro de Carvalho, tem dois filhos, Vinicius E

Vit6ria.Nasceu em uma familia simpler, com principios cristao, filho de Jose Botelho
Cordeiro e Adelina Teixeira Oliveira, Evang61ico da igreja Congregagao Cristi do

Com formagao em escolas pOblicas, sempre teve uma vida familiar
apoiada em principios valorosos e na busca de sempre ajudar, compartilhar, ser 6tico,

buscar o bem, nio esquecer a origem simples e familiar, fazer ao maximo, honrar a
palavra, ser familia, ser juste, ser correto, agradecer sempre. se desculpar quando
necessdrio e quando errar, nio ser impiedoso, escutar, dividir, corrigir, valorizar a id6ia
alheia, nio roubar, nio prejudicar a ningu6m, ser um homem de f6, de Deus do bem.

O senhor Ladislau maid conhecido com Lau veio de Birilo, para
JaguariOna em 2000 na busca de uma vida melhor e oportunidade de trabalho,
trabalhou na Motorola durante 4 anos na area de seguranQa,onde conseguiu uma
estabilidade e montar seu pr6prlo comercio.

Atualmente o senhor Ladislau trabalha no seu pr6prio com6rcio
localizado a 14 antes no mesmo enderego, comercio esse conhecido como a
Lanchonte do Lau o qualtira o sustento de sua familia e gera emprego.

Na sua meta familiar, esforgar-se ao mdximo para dar condig6es de
deus filhos serem e tornarem-se pessoas de bem.

C) senhor Ladislau se empenha ao m6ximo, na sua area professional,

satisfazendo todas as expectativas de seus clientes, colaboradores e amigos.

O Sr. Ladislau 6 uma pessoa decidida, mas procura tomar suas
decis6es sempre balanceando a razio e o coraQao, pris sabe que desta forma se
sentiri seguro e correto com todos que dele precisem

A dedicagao para com todos. o imenso amor que cultiva em seu
coragao, por este municipio que o acolheu com tanto carinho. faz com que o Sr.
Ladislau Botelho Cordeiro mereQa este Titulo dg,G+dadati@. .,,?
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