OSMAR DE OLIVEIRA, Vereador abaixo assinado,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de
Vereadores o seguinte:

Projeto de Lei nº 57/2010

SÚMULA – Concede o Título de Cidadão Honorário
do Município de Porecatu ao Senhor Florentino
Gonzaga Oliveira.

Artigo 1º - Fica concedido o título de CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE
PORECATU ao SENHOR FLORENTINO GONZAGA OLIVEIRA, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade porecatuense.
Artigo 2º - O título ora outorgado será entregue em sessão solene do Legislativo Municipal em
data a ser designada por seu Presidente e o Chefe do Executivo Municipal.
Parágrafo Único - A entrega do título deverá ser realizada até 120 (cento e vinte) dias após a
sanção da presente Lei.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2010.

OSMAR DE OLIVEIRA
Vereador

Apoiamento:

JUSTIFICATIVA

FLORENTINO GONZAGA DE OLIVEIRA, porecatuense de
coração, sempre simpático e amigável com todos ao seu redor, o Pastor Florentino,
carinhosamente conhecido como “Irmão Lô” é, dentre os nobres moradores de Porecatu,
merecedor de especial homenagem, haja vista sua tão grande dedicação à comunidade
porecatuense.
Sua vida se mistura com a história de Porecatu, pois dedicou mais
de 40 anos a trabalhar, exemplarmente, na Usina Central do Paraná, onde se destacou pela sua
boa índole e competência em seus afazeres, e mesmo sendo funcionário de uma empresa
particular, nunca se furtou em auxiliar terceiros que necessitassem de pronto atendimento,
especialmente quando tratava-se de incêndios residências, do qual sempre prestava o devido
socorro com caminhões pipas, com o qual trabalhava.
O auxilio aos munícipes porecatuenses é ainda mais amplo, pois
como membro e Pastor da Igreja Assembléia de Deus, Ministério Missão, dedica-se a zelar pela
vida de muitas pessoas, tanto na área espiritual como na área social, não medindo esforço para
auxiliar a quem necessitasse, independente da opção religiosa de cada um, inclusive dedicandose na árdua busca pela reabilitação de dependentes químicos, juntamente com as demais
lideranças da igreja onde congrega. Neste mesmo palmilhar, sempre se preocupou com os mais
necessitados, e para tanto, participava de campanhas para ajudar famílias carentes, com doação
de alimentos e roupas. Destaca-se ainda, que o “Irmão Lô” foi um grande incentivador e
responsável pela instalação de várias Congregações da Igreja Assembléia no município de
Porecatu e região.
Assim, concluímos ser o Senhor Florentino Gonzaga de Oliveira,
“Irmão Lô” é merecedor desse honroso Título de Cidadão Honorário de Porecatu.

OSMAR DE OLIVEIRA
VEREADOR

