Exmo. Senhor
SEBASTIÃO ALVES PAULINO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Altinópolis/SP.
INDICAÇÃO Nº 005/2018
RENATO THEODORO, Vereador à Câmara Municipal de Altinópolis, com
fundamento nos Artigos 169 e 170, ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem mui
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar indicação ao Senhor Prefeito
Municipal para que, através da Secretaria Competente, sejam tomadas devidas providências,
visando o seguinte:
Que o nome da Sra. MARIA DE LURDES PEREIRA DA
SILVA BAPTISTELLA (Professora Lurdinha) seja
colocado como forma de denominação em futura obra
pública, no Município de Altinópolis, como forma de
homenageá-la.
JUSTIFICATIVA
A indicação ora proposta é uma merecida homenagem à senhora MARIA DE
LURDES PEREIRA DA SILVA BAPTISTELLA (in memoriam), carinhosamente conhecida como
“Professora Lurdinha”, a qual foi filha desta terra, onde constituiu sua família, tendo contribuído
muito para este município.
Além de sua importante atuação no Setor de Educação, foi eleita vereadora de
Altinópolis para as Legislaturas de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004, tendo sido Presidente desta
Casa de Leis no período de 20/06/2000 até 31/12/2001, deixando um legado de seriedade,
honestidade e compromisso com a administração pública.
Cumpre registrar também que a Galeria dos Presidentes desta Casa, foi instalada no
Plenário da Câmara por iniciativa da Professora Lurdinha e atualmente constitui em importante
instrumento de preservação da memória do Poder Legislativo altinopolense.
Diante de todo feito realizado pela Professora Lurdinha, não somente em prol de
nosso município, mas da sociedade em geral; e por tudo que ela representou e representa na
vida de tantas pessoas, devemos homenageá-la de forma honrosa e carinhosa a quem deu o
sangue por sua família e terra natal.
Perante esta explanação, considerando que a Indicação ora solicitada é mais que
merecida, requer seja a presente submetida à apreciação do augusto Plenário, aguardando a as
providências neste sentido por parte do Executivo.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Altinópolis-SP, 15 de março de 2018.
RENATO THEODORO
Vereador

