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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 07/2010, de 01 de março de 2010

REF: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ 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 a senhora Danila Antunes dos Santos , o título de cidadã 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, 01 de março de 2010.

Vereador Francisco de Assis Moura Vieira

Autor do Projeto
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JUSTIFICATIVA

Ser uma profissional competente requer muito mais do que uma boa formação.

Ser uma profissional competente exige do indivíduo dedicação, respeito, atenção.

Para  ser  um  profissional  da  saúde  é  necessário  mais  do  que  isto,  são  necessárias 

características e qualidades próprias para cuidar de pessoas fragilizadas e muitas vezes carentes.

E se uma profissional dessa forma nos mostra aquilo que chamamos de “DOM”, ou seja, 

fazemos aquilo que gostamos e que somos vocacionados e por isso os serviços sempre se destacam 

na rotina do dia a dia.

Lembrando  que  para  construirmos  um  nome  às  vezes  leva-se  uma  vida  toda  e  para 

perdermos levam-se segundos.

Para esta profissional o amor ao próximo sempre foi essencial, e a espontaneidade na forma 

de tratar o ser humano, resultou no carisma que conquistou junto à população roseirense ao longo 

destes anos em nosso município, motivo pela nossa gratidão e reconhecimento.

Esta  homenagem  é  uma  forma  justa  de  agradecer  a  esta  profissional  pelo  cuidado  e 

dedicação dispensada aos roseirenses, pois definitivamente você já conquistou a nosso povo.

Roseira, 01 de março de 2010.

Vereador Francisco de Assis Moura Vieira

Autor do Projeto


	Câmara Municipal de Roseira
	Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328

