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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº03, DE 10 DE
MAIO DE 2017.
“Outorga título de cidadã Rubineiense a Senhora Maria Aparecida
Ribeiro”

O
Vereador
Osvaldo
Lugato
Filho, no uso de suas prerrogativas
parlamentares, apresenta ao Colendo
Plenário o seguinte:

Art. 1º - Fica outorgado a Senhora Maria Aparecida Ribeiro, o
Título “CIDADÃ RUBINEIENSE”, pelos relevantes serviços prestados
à essa Comunidade.
Art. 2º - A entrega do Título se fará em sessão solene da Câmara
Municipal em data a ser marcada.
Art. 3º - A despesa decorrente com a execução do Presente Decreto
Legislativo correrão a conta de verba própria constante no
orçamento vigente da Câmara, suplementada se necessário.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
BIOGRAFIA: Maria Aparecida Ribeiro, conhecida popularmente
como Maria Ribeiro, nasceu no dia 29/09/1966 na cidade de Santa
Rita D`Oeste. Filha de Rodolfo Garcia Ribeiro e Custodia Maria
Pedro Ribeiro, ambos já falecidos. Em meados do ano de 1973
mudou-se para Rubinéia juntamente com seus pais e irmãos,
Milton Garcia Ribeiro, Ana G. R. Oliveira, Neuza G. R. Lodete
Geraldo G. Ribeiro(falecido) e Neide Garcia Ribeiro, desde
muito jovem enfrentou a lida na roça com seus pais e irmãos,
com muita luta conseguiu se formar em Magistério e Letras
possibilitando ingressar na área da educação, iniciou seus
trabalhos como professora na primeira creche que o município de
Rubinéia inaugurava, posteriormente vindo a prestar serviços no
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antigo projeto 1, uma unidade do menor que possibilitava o
acompanhamento nas disciplinas complementares e no aprendizado
de novos ofícios nas horas ociosas que crianças e adolescentes
dispusessem, logo o Programa passaria a se chamar Aquarela,
sempre
contribuiu
consideravelmente
ao
crescimento
e
desenvolvimento do município, onde o trabalho sempre era
realizado com fervor e dedicação a profissão. Nos anos de 1982
a 1984 passa a auxiliar o então professor “Nazaré Reis”, nome
muito conhecido na área da educação de nosso município, com o
intuito de eternizar a memória da história de nossa cidade,
ambos passam a motivar o povo sobre a importância de se montar
um museu onde contaria as histórias e daria a oportunidade para
os jovens vindouros a conhecer suas raízes, afinal um município
com uma história tão rica de detalhes e culturas não poderia
passar em branco. Os anos se passaram, Maria Ribeiro em 2013
foi convidada a retornar os cuidados de nossa história, desde
então o Museu conta com seu zelo, com um jeito bem dinâmico ela
sempre é convidada a fazer apresentações nas escolas, falando
sobre o surgimento de nosso município, ora levando a cultura as
crianças através dos contos, outrossim, promovendo a leitura
através de diversas formas e jeitos, enfim Maria representa
muito bem nossa história, apaixonada por nosso município já se
considera filha de Rubinéia, contribuindo grandemente para o
desenvolvimento de nosso município.

Sala das Sessões José Luis Correa
08 de Maio de 2017

Osvaldo Lugato Filho
Vereador PROS

