
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 026/2022

que dispõe sobre
CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO

MÉRITO A PEDRO ANTÔNIO RODRIGO
DIAS DA COSTA MATTOSO

O Vereador MARCELO DE ARAÚJO CUNHA propõe o seguinte PROJETO

DE DECRETO LEGISLATIVO:

Art.  1º  -  Fica  concedido  TÍTULO  DE  HONRA  AO  MÉRITO  A  PEDRO

ANTÔNIO RODRIGO DIAS DA COSTA MATTOSO.

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 026/2022

que dispõe sobre

CONCEDE TÍTULO DE HONRA AO
MÉRITO A PEDRO ANTÔNIO RODRIGO

DIAS DA COSTA MATTOSO
Data de 

Nascimento
: 26/05/1999

Naturalidade : Guaxupé

Nome do Pai :
José  Luís  Aparecido  da

Costa Mattoso

Nome da Mãe : Odette Dias Mattoso

Estado Civil :

Endereço :
Rua José Augusto Ribeiro
Magalhães,  nº  34,  Jardim
Europa 

Profissão : Técnico Eletrônico 

Telefone : (35) 99132-6653

Data de 

Nascimento
: 26/05/1999

Naturalidade : Guaxupé

O Clube dos Desbravadores é uma organização que trabalha o fisico, mental
e  espiritual  de  crianças  e  adolescentes  de 10 a  15 anos,  de  diferentes  classes
sociais, etnias e religiões. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160
paises,  com 90.000 sedes e mais de 1 milhão e meio de participantes.  Existem
oficialmente desde 1950, como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo
Dia extensivo à comunidade.

Os  desbravadores  aprendem  a  trabalhar  em  equipe  procurando  sempre
serem uteis a comunidade.

Combatem  o  uso  de  drogas  e  álcool,  prestam,  também,  socorro  em
calamidades  e  participam  ativamente  de  campanhas  comunitárias  para  ajudar
pessoas carentes. Em tudo o que fazem procuram desenvolver amor a Deus e à
Pátria e, além disso, fazem muitos amigos!

Em Guaxupé, o clube surgiu em 1982 com o Clube Cruzeiro do Sul, e em
02/04/2017 surgiu o segundo clube de Desbravadores: UAI, dirigido atualmente pelo
diretor Pedro Mattoso e a vice-diretora Luana Faria. A função do diretor é guiar o



clube para que cumpra seus deveres com a comunidade com sabedoria e de forma
leve e educativa para as crianças. No clube UAI as reuniões são, em geral, uma vez
por  semana  para  aprender  a  desenvolver  talentos,  habilidades,  percepções  e  o
gosto  pela  natureza.  As  crianças vibram com atividades ao  ar  livre.  Gostam de
acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações nas matas e cavernas. Sabem
cozinhar  ao ar  livre,  fazendo fogo sem fósforo.  Demonstramos habilidade com a
disciplina  através  de  ordem  unida  e  lindas  apresentações  de  fanfarra  e  têm  a
criatividade despertada pelas artes manuais.

No ano de 2022, o clube realizou e participou de diversos projetos sociais,
tais  como  o  projeto  Impacto  Esperança,  com entrega  de  literaturas  às  pessoas
presentes na feira de Guaxupé; participou da FLIG - Feira do Livro de Guaxupé;
participou da caminhada em apoio ao Outubro Rosa realizada pela Prefeitura de
Guaxupé;  campanha  de  doação  de  rações  em  apoio  à  ONG  Onda  Verde,
arrecadação de alimentos para pessoas carentes, instruções de especialidades em
escolas, entre outros. Com esses projetos, as crianças do clube adquirem valores
sociais e culturais importantes para crescerem adultos responsáveis que amam à
Pátria e, principalmente, ao próximo.

Associação de importante atuação social, política e humanitária, sempre se
colocou  a  disposição  para  atender  aos  interesses  da  população,  é  digna  dessa
singela homenagem da Câmara Municipal de Guaxupé. Mais que merecido o título
de Honra ao Mérito, 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


