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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 08/2014, de 21 de fevereiro de 2014
REF: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO ROSEIRENSE.

A Mesa da Câmara Municipal de Roseira, usando de suas atribuições legais, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou, e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedido ao senhor Fernando Celso Pereira da Silva, o título de cidadão
roseirense.
Art. 2º O respectivo título será entregue em sessão solene, especialmente para esse
fim convocada.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2014.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Projeto
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JUSTIFICATIVA

O título de cidadão de um município é, sem nenhuma dúvida, algo muito especial para
a pessoa contemplada, pois isto indica que sua vida é marcada pela solidariedade, a
benfeitoria e o compromisso com a cidadania.
É com este espírito que apresento o nome do professor Fernando Celso Pereira da
Silva,

carinhosamente

conhecido

como

professor

Fernandinho.

Homem

correto,

historicamente engajado em várias atividades do município e de forte espírito público; tem
pautado sua vida em contribuir com o sucesso da juventude roseirense.
Sua rica história neste município começa em 1986, quando naquele ano passou no
concurso para efetivação no cargo de professor do Estado de São Paulo em 19ª lugar da
região. Vale destacar que mesmo com vagas em sua cidade natal, escolheu sua cidade do
coração, Roseira, para desenvolver seu trabalho e criar seus filhos.
Como professor engajado sempre procurou ser um orientador e amigo de seus alunos,
adotando a posição firme de um pai que deseja o melhor para seus filhos. Sempre colaborou
com as festas escolares e nos bons bingos e, da mesma forma, sempre colaborou com os
alunos-amigos que o procuravam para ajudá-los a passar em concursos e vestibulares.
Foi vereador na legislatura de 1997 a 2000. Como vereador procurou atuar sempre a
favor das crianças, dos jovens e dos mais carentes.
Participou como membro da Pastoral de Educação e Comissão de Educação. Atuou
no Encontro de Casais com Cristo.
Esta breve síntese de sua biografia demonstra uma relação de profundo compromisso
com o progresso da cidade, pois sempre procurou dar o melhor de si para o desenvolvimento
de sua gente.

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2014.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Projeto

