
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 024/2022

que dispõe sobre
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO

GUAXUPEANO A VICENTE MADEIRA

O Vereador  LUIZ SMARGIASSI FILHO propõe o seguinte  PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Fica concedido TÍTULO DE CIDADÃO GUAXUPEANO A VICENTE

MADEIRA.

Parágrafo Único - A entrega do título a que se refere este artigo será feita

em Sessão Solene previamente marcada pela Câmara Municipal de Guaxupé.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 024/2022

que dispõe sobre

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
GUAXUPEANO A VICENTE MADEIRA

Data de 

Nascimento
: 22/02/1966

Naturalidade : Muzambinho - MG 

Nome do Pai : José Madeira Neto

Nome da Mãe :
Geralda Aparecida Moreira 

Madeira 

Estado Civil : Casado

Endereço : Rua Doutor Orlando Vairo, 
n° 11, Jardim Recreio

Profissão : Motorista/Vendedor 

Telefone : (35)99910-4558

Data de 

Nascimento
: 22/02/1966

Naturalidade : Muzambinho - MG 

Vicente  Madeira  nasceu  em  Muzambinho  e  foi  criado  no  bairro  rural
Moçambo desde pequeno, fazia parte da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Aos 14
anos foi convidado para ajudar nas pastorais da comunidade, onde fazia celebração
da palavra; preparação para batismo e crisma, desde então sempre esteve presente
na vida religiosa.

Aos  27  anos,  ele  e  sua  família  se  mudaram  para  Guaxupé,  logo,  seu
primeiro  trabalho  foi  de  missionário  no  movimento  “Mãe  Rainha”,  onde  faziam
trabalho voltado para os mais necessitados.  Arrecadavam alimentos nos bairros,
juntamente às cestas básicas e outros utensílios essenciais da sagrada comunhão.

Com  o  tempo,  começou  a  trabalhar  como  ministro  da  palavra.  Com  a
chegada do Padre Edson na paróquia, ele e sua esposa foram convidados para
fazerem  parte  da  pastoral  missionária,  onde  atua  como  coordenador.  Nela,
trabalham e fazem o social juntamente ao grupo e a comunidade. 

O  casal  veio  de  família  humildade,  porém  de  pessoas  trabalhadoras  e
honestas.  Sempre  foram  ensinados  a  serem  pessoas  de  bem,  justas  e  com
princípios cristãos. Acreditam que cada pessoa podem contribuir de alguma forma
para  termos  uma  sociedade  mais  justa,  e  é  com  esse  trabalho  que  fazem



atualmente,  que  acreditam contribuir   para  levarem dignidade  para  aqueles  que
necessitam.

Pessoa  de  importante  atuação  social,  política  e  humanitária,  sempre  se
colocou  a  disposição  para  atender  aos  interesses  da  população,  é  digno  dessa
singela homenagem da Câmara Municipal de Guaxupé. Mais que merecido o título
de cidadão Guaxupeano, como forma de reconhecimento.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

 Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022


