CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
RODRIGO
DOS
SANTOS
JABUR,
Vereador
abaixo assinado, usando das atribuições
que
lhe
são
conferidas
por
lei,
apresentam à judiciosa apreciação da
Colenda Câmara de Vereadores o seguinte:

PROJETO DE LEI Nº 33/2013

SÚMULA – CONCEDE O TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA DO MUNICÍPIO DE
PORECATU A SENHORA DEUZUITA NASCIMENTO DOS SANTOS.

Artigo 1º - Fica concedido o título de CIDADANIA HONORÁRIA DO
MUNICÍPIO DE PORECATU a Senhora Deuzuita Nascimento dos Santos,
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, 08 de abril de 2013.

RODRIGO DOS SANTOS JABUR
VEREADOR

Apoiamento:

1

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
JUSTIFICATIVA

DEUZUITA

NASCIMENTO

DOS

SANTOS,

nascida

na

cidade de Senador Pompeu, Estado do Ceará, no dia 14 de dezembro do
ano de 1927, filha de José Rodrigues do Nascimento e Maria Romana
Daniel, foi casada com o saudoso Senhor Waldemar Francisco dos Santos,
e dedicada mãe de quatro filhos: Alzira, Alseri, Niderci e Alvimar,
tendo a felicidade de ser avó de cinco netos e bisavó de quatro
bisnetos.

Desde o ano de 1973 é voluntária do S.O.S de
Porecatu, e participante ativa no Apostolado da Oração pela Igreja
Católica de Porecatu, e ainda participa de visitas aos doentes e
idosos que necessitam de ajuda e conforto.

Formada em Pedagogia pela Faculdade de Ciências,
Letras e Educação de Presidente Prudente, também recebeu o Diploma de
Honra

ao

Mérito

pela

participação

no

processo

de

erradicação

do

analfabetismo em Porecatu, bem como outros diversos diplomas, e, no
dia 1º de outubro de 2011, foi homenageada em um evento beneficente
realizado

no

Ginásio

de

Esportes

Isaac

Jabur

"Macacão",

pelos

relevantes ensinamentos e serviços prestados ao município de Porecatu.

A história da Senhora Deuzuita Nascimento dos
Santos se confunde com a história de Porecatu, pois sua vida se pautou
em lutar não apenas por seus interesses pessoais, mas também pela
cidade que aprendeu a amar e escolheu para viver junto de seus grandes
amigos e familiares, razão pela reúne motivos para ser agraciada com o
Título de Cidadã Honorária de Porecatu.

RODRIGO DOS SANTOS JABUR
VEREADOR
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