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' 
"Outorga Titulo de Cidadania e 

, 
da 

... 
outras providencias" . 

A MESA DA CÂT•JARA r11UNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
, 

ESTADO DE !V1ATO Gi OSSO , faz saber que a Plenario aprovou e ela 
promulga a segui te Resolução: 

I Art. 1º - Fi~a declarado Cidadão Barra-garceg 
se o médico e empresário ruralista RONALDO CAIADO, em reconheci 
mento aos serviços prestados ao rviuniclpio. 

Parágrafo Único - A Jvles.a da Câmara Municipal' 
baixará Ato marcando a data da Sessão Solene para entrega do 
Diploma. 

Art. 2º 

ta de sua publicação . 
Esta Resolução entra em vigor na da 

- , Art. 3º - Revogam-se as dispos çoes em contra 
rio. 

Sala das SessÕes da Câmara M 06 de 
abril de 1987. 
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J U S T I F I C 

Sr. Presidente, 
Srs.Vereadores: 

N.o __ Qb{~--*- -- -· 

Quando o Governo perde a~ r~deas do comando, 
engolfado no redil do caos da economia proporcionado pela sua 
irresponsabilidade e incompetência; quando a desestabilização = 
sÓcio-econÔmica traz nuvem ameaçadora às prÓprias institucioçÕes; 

, 

l
quando a,intranc;uilidade gerada pelo descredito n:s autor:dades 
constituidas ameaça a segurança e a paz dos cidadaos, esta na ho 
ra de darmos as boas vindas aos homens aquinhoados de visÕes = 
mais amplas, da liderança nata, da seriedade, do poder de persu~ - , sao e inimigo da falacia e do engodo. 

Sem dÚvida , são ~azÕes suficientes e que justi 
, , 

ficam plenamente a cidadania honorifica de Barra do Garças ao me 
dico RONALDO CAI ADO, gema legitima da liderança, lapidada de ma
neira fulgurante pelas circunstâncias de desgoverno e de intran
quilidade porque passa a nossa Pátria. 

r O surgimento de RONALDO CAIADO como l~der e ho 
mem pÚblico, pos sivelmente não tem precedência na moderna histó
ria brasileirao Presidente da União Democrática Ruralista - UDR, , 
entidade que a principio configurava-se ~ganosamente como uma 

- , d.JYICO 
associaçao reacionaria com o intuito ~»neo de defender posses= 

, , 
de latifundiarios improdutivos, contra o logro da reforma agra--
ria que se esqueceu de sair dos palanques, RONALDO CAIADO mos-
trou a um Brasil estarrecido e perplexo porque veio e a que veio, 

, , 
transformando-se em pouco tempo num lider nacional serio e inte-
ligente, coerente e de princÍpios ideolÓgicos cristalinos e defi 
nidos. 

, , 
edico, pos graduado na França, cuja civ~liza-- , 

çao e a pr 
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tárias, RONALDO C IADO, como patriota que é
1

ao ver o caos econQ 
. , 

mico que nos chafurdaram as autoridades federais, ao lnves de 

I 
ac~modar-se como tantos out~os na sua posição fizeram, por omi~ 
r sao, por medo ou por comodldade, elevou a sua voz forte e res-

, , 
ponsavel, mostrando ass ruralistas, pequenos , medios e grandes 
ruralistas, que as autoridades federais estavam erradas e que 
a agro-pecuária, como opção verdadeira para o equilibrio da no~ 
sa economia, não mais podia ser tratada com retÓricas inflamad 
dos palanques, boas para os ouvidos, mas totalmente ineficazes 
e demagÓgicas. 

Timoneiro firme nestas horas de borrascas 
NALDO CAIADO enobrecerá os anais da nossa C Leis. 

Sala das SessÕes da Hunicipal o, 06 de 
abril de 1987. 
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Autor : Vereador MÁRIO OLIMPIO ME
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O Relator da Comissão de Constituição , Jus 
an~lise feita ao Projeto de Res 1 ção 

tucionalidade , motivo porque oferece 

Sala das Somisso 

Ver . 


