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PROJ3T:O D R:;i OLuç:--o - Q_Qj}86 DT.\ 07/03/ o 

" Outorga Ti tulo de Cidada.11.ia e dá outras ' 

provid~ 'leias" .. 

"JA C1t~ARA ! TIHCIPAL i)_"" "BARR .. DO I} ª 
, . , ,., ...., "'"'Sm .,0 n_, ~ ,. .mo "-:lO'"" ... ' O f b Pl . '=' ,... , " :.t:~ J .!..J ---tT •:.-.. ,:;)~ , az sa er q_ue o enr-rlo aprovou e 

ela ~ romulga 'l segyd.nte RESCLUÇ~ O~ 

Art~ lQ - Fica declarado Cidadão Barrasarc~ 

nsse o Sr .. N ::.0 B~!ILACQUA , em reconhecimento ao trabalho no 

desenvolvimento e c onômic o de Barra do Gnrç a s o 

Páragr3.fo Único - A Mesa da Câmara Municipal ' 

baixará Ato marcando a data da Sessão Solene para a entre~a do 

Dirlloma .. 

Art .. 2Q - Esta Resolução entrará em vigor na 

data de sua publicaçã o .. 

Art .. 3º - Revogâm~ se ·as disp osiçõns em contr~ 

rfu.o. 

Sala das Sessões da C2mara I:un cipal de Ba-rra 

do Gar';as-MT . , 07 de mGJ.":?O de 1 . 986 . 



U n::w.imidade 

l .. !22JfJ;,h 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CIMARI UIICIPIL DE BIIRRI DO GARÇAS 

PLENÁRIO DAS DELIBER:_A~Ç~O::_:E=S:_ ___ b==~~~~~~==:r=::.. 

AUTOR V .c;READ<R 

D Projeto de Lei 

D Projeto Decreto Legislativo 

~ Projeto de Resolução 

D Requerimento 11.0 
...•. .................... . . . . 

D Indicação 

D Moção 

D Emenda 

Senhor Presidente,~eru1ores Vereqdoreso 

J:TILO BEVILAC TA , nat1.:rral ·de Guararapés-Estado 

de 3ão Paulo,~ascido em 30 de novem ro de lo929, filho do Sro 

C .RLOS BEVIL __,':1 TA e de dona FILO A D""]Crlf...A BEVILAC UA, casado 

com a .:J enhora ADILA REZEK BELIV ALC QUA cuja tmião orioinareJTI. 

tres filhos : 

Bevilacq_uao 

der Bevilacqua, Nilo Bevilacqua Junior e Douglas 
J 

Estabelecido em Barra do Garças, há mais de 18 -

anos , pro,rietário de serrarias, supermercados e agropecuari§' 

ta da Regiãoo Tradicional fornecedor de madeiras para toda ci' 

dade com uma serraria fixada no Baixadãoo 

eus Últimos grandes investimentos são os Super

Mercados Nilo, ambos situados em dois pontos da Rua Gabriel 

Ferreira no Bairro Vila Santo Antônioo 

Portanto, nada mais justo do que prestarmos esta 

justa homenagem a esse homem que através de muito trabalho e 

dedicação vem contribuindo de forma decisr,iva no creqcimento -

econô lico da grande Barra e 
. , . 

no seu interior, ele Ja pos :tu 

sentimentos de fi~ho desta terrao 

·romem Íntegro e honesto, pai de família exemplar, 

se:r.timos honrados em termos o r,Nilo Bavile.cqua fa ndo :parte 

integrante de nossa comunidadeo 

Sala d'1.S Sessões 

do Garças-M.T ., r:J 7 de março de 1.986o 



ESTADO DE MATO GROSSO 

Câmara Municipal de Barra do 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA 

At-JwvaJu 

Bm Sessão 

.arcas 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 03/86 

Augor: Vereador MÁRIO OLIMPIO MEDEIROS 

PARECER -------

O Relator da Comissão de Constitui~ão Justiça 

e rledação, em naslise feita referente o presente Projeto de R~' 

solução, constatou que o m4smo é legal, portanto, da PARECER FAV~ 

R .AVEL ao mesmo. 

A 

Sala das Sessões d a Camara Municipal de Barr a 

do Garças--MT. , 31 de março de 1.986o 

WALDEMAR 4LHil 
I 

DR.JERON 

CZ~ 
LINDDMAR ALVES CÃJ\Ir..A.RA 

membro. 


