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Proposição Eletrônica nº 6336

OUTORGA  O  TÍTULO  HONORÍFICO  DE  CIDADÃ
ASSISENSE À SENHORA ALMÍRIA ZELAIDE DE SOUZA
RODRIGUES

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS,  no uso de suas
atribuições  legais  e  de  conformidade  com o  que  dispõe  o  Artigo  35,  Inciso  III,  da  Lei
Orgânica do Município de Assis, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica outorgado a Senhora  ALMÍRIA ZELAIDE DE SOUZA RODRIGUES, o Título
Honorífico  de  Cidadã  Assisense,  pelos  relevantes  serviços  prestados  a  população
assisense junto a Justiça Eleitoral de nossa cidade, bem como, em entidades assistenciais
de Assis/SP.

Parágrafo Único.  O presente título é conferido a homenageada, em reconhecimento aos
relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade.

Art. 2º A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene a
ser determinada pela Presidência da Mesa.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, em  05 de setembro de 2019.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Desde já,  queremos salientar  a todos,  que esta homenagem é a mais
importante  e  significativa  que  o  Município  pode  prestar  evidentemente  àqueles  que
efetivamente trabalham para construir o bem estar e o progresso de nossa comunidade,
como também àqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo,
como é o caso da Senhora ALMÍRIA ZELAIDE DE SOUZA RODRIGUES.  

Nome:  ALMÍRIA ZELAIDE DE SOUZA RODRIGUES,  filha  de   Vicente
Mata  de  Souza  e  de  Maria  Conceição  de  Souza,  nascida  em  Maracaí  SP,  no  dia
10/11/1954,  reside  na  cidade  de  Assis/SP,  e  sua  profissão   atual  é  Servidora  Pública
Estadual da Justiça Eleitoral da nossa Comarca, Estdo de São Paulo, iniciando o exercício
de suas atividades em 13/08/1976,  estando há mais de 43 no exercício das atividades
públicas.

Atualmente fora requisitada pelo TRE/SP – 015ª Zona Eleitoral de Assis
SP, onde se encontra desde o dia  22/06/1987.

Seu tempo de exercício no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é de
32 anos, tempo que completou da data do último dia 22/06/2019, Exerceu também a função
de Chefe da 015ª Zona Eleitoral por 8 anos, de 19/08/1998 até 27/12/2006.

Sua linda história:

Almíria,  passou  os  primeiros  anos  de  sua  infância  na  zona  rural  de
Maracaí, sendo a mais nova dentre 9 irmãos.

Quando tinha 5 anos de idade sua família  mudou-se para a região do
Cervinho, começando seus estudos na escola do Bairro Água da Figueira, aos 8 anos de
idade.

Com 12 anos veio para a cidade de Assis, com o objetivo de trabalhar,
pois não tinha condições de estudar. Passou então a trabalhar e morar na casa de sua
primeira professora, Dona Aidê, até seus 22 anos.

No anos de 1975 ingressou na Faculdade de Letras da UNESP, nessa
época seus pais mudaram-se para Assis,  mas continuou trabalhando com a Professora
Aidê durante o dia e frequentando a faculdade à noite.

Em  1978,  iniciou  mais  um  curso  superior,  pedagogia,  na  faculdade
UNIMAR em Marília.
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Casou-se no ano de 1977 com Francisco Rodrigues, e tiveram 3 filhos,
Raul,  Filipe e Saulo.  Todos formados,  apenas Raul continua morando e trabalhando na
cidade de Assis.

Seu objetivo era fazer concurso público, sendo aprovada para o cargo de
professora, porém não tomou posse por ser na capital de São Paulo.

Por começar a trabalhar desde muito cedo, almejava por um trabalho mais
tranquilo  e  que  proporcionasse  uma condição  melhor  de  vida,  em 1976,  ingressou  na
Secretaria Estadual da Educação, na EE Dom Antonio José dos Santos, na Vila Ribeiro.
Após, foi transferida para a EE Ernani Rodrigues, na Vila Xavier, porém lá não chegou a
trabalhar, pois já estava trabalhando no Cartório Eleitoral.

Antes de entrar no cartório já alimentava o desejo de trabalhar na Justiça
Eleitoral. Foi muito bem recebida e o trabalho trouxe realização profissional.

 
Almíria gosta muito do que faz, considerando o cartório uma extensão de

sua casa, pôde aprender e se desenvolver no âmbito pessoal e profissional, passando por
momentos marcantes até hoje. Guarda experiências inesquecíveis que trouxeram sabedoria
e a fizeram uma pessoa melhor. É grata a todos que fizeram e ainda fazem parte de sua
história. Almiria é a mãezona daquele local, sua sabedoria e seu amor é incondicional, uma
pessoa diferenciada com certeza.

Já  com  43  anos  de  trabalho  no  serviço  público,  tem  adiado  sua
aposentadoria por 13 anos, tamanha é a gratidão e o amor pelo trabalho e pelo ambiente
amistoso ao lado de seus colegas. Durante esses anos tem compartilhado conhecimento,
ensinando e aprendendo, sempre com o objetivo de oferecer um atendimento de qualidade
e respeito ao eleitor.

Na sua vida particular  tem se envolvido em diversos trabalhos sociais,
dentre os quais o apoio e envolvimento com a entidade “Amor Exigente”, entidade que ama
e que guarda em seu coração, pois, certamente lá chorou e sorriu com milhares de pessoas
na luta com que cada um deles enfrenta.  

Entre tantas e tantos relatos que poderiamos aqui descrever dessa gande
mulher chamada Almíria, esse é um breve resumo da história de vida de sua vida. Uma
pessoa extremamente amorosa, compreensiva, empática, competente, sempre disposta a
dar um bom conselho e para transmitir conhecimento de vida e profissional.

 
Desenvolve  suas  atividades  com  uma  simplicidade  imensurável,

transmitindo conhecimento, certeza e tranquilidade naquilo que faz. Trata a todos com o
mesmo respeito, desde colegas de trabalho até eleitores e autoridades com quem trabalhou
e trabalha.

Por esta e outras razões entendemos que nossa homenageada merece
esse reconhecimento e esta singela homenagem da Câmara Municipal de Assis/SP,   e é
por esta razão que estamos propondo aos nobres pares a aprovação deste Projeto, onde
iremos declará-la Cidadã Honorária Assisense.

SALA DAS SESSÕES, em  05 de setembro de 2019.
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CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 6336.
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