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   SIDINEI SOARES DOS REIS, vereador desta Câmara Municipal, 

legítimo representante do povo, no uso de suas atribuições legais, vem muito respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência REQUERER ao Soberano e Excelso Plenário desta Casa de Leis, 

seja concedido TÍTULO DE CIDADÃO GUZOLANDENSE ao SENHOR MÁRCIO LUIS 

CARDOSO. 

    Em 1988, Márcio Luis Cardoso e sua esposa vieram para Guzolândia com 

intuito de implantar farmácia no município, uma vez que não havia na cidade atendimento 

farmacêutico dia e noite. 

    Com o passar dos anos, mais próximo da população devido à profissão, 

ingressou na política no cargo de vereador nos mandatos de 1993 à 1996, 1997 à 2000, sendo que 

esteve na presidência da Câmara nos anos de 1997 à 1998. 

    Ante o excelente trabalho desenvolvido junto ao Legislativo, foi eleito pelo 

partido e pelo povo a vice-prefeito nos mandatos de 2001 à 2004 e 2005 à 2008. 

    Teve o reconhecimento de suas boas atitudes quando foi eleito pela maioria 

da população ao cargo de prefeito no mandato 2009 à 2012. 

    Como se depreende do currículo de Márcio Luis Cardoso, sempre buscou o 

desenvolvimento no município e o bem estar da população e ainda continua fazendo o bem aos 

mais necessitados, principalmente na área da saúde. 

   Assim, os excepcionais serviços prestados à coletividade no exercício da 

sua atividade como farmacêutico seja na vida politica como legislador, seja como administrador 

merece reconhecimento por esta Casa de Leis. 

    Diante do exposto, após aprovado, seja determinado por Vossa Excelência 

que os Órgãos Técnicos desta Casa de Leis, providencie a feitura do DECRETO 

LEGISLATIVO, concedendo o mencionado Título e, designando data para a entrega da placa. 

   É o que se requer. 

 

   Câmara Municipal de Guzolândia, aos 11 de setembro de 2017. 

 

 

SIDINEI SOARES DOS REIS 

vereador 


