
 

 

 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº01, DE 13 

DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

 

“Outorga título de cidadã Rubineiense a 

Ilustríssima Senhora Dra. Ludimila da Silva 

Oliveira” 
 

 

O Vereador Reginaldo 

Domingues, no uso de suas 

prerrogativas parlamentares, 

apresenta ao Colendo Plenário 

o seguinte: 

 

 

 

Art. 1º - Fica outorgado a senhora  Ludimila da Silva 

Oliveira, 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 - As despesas decorrentes com a execução do 

Presente Decreto Legislativos 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: Nascida em 18 de outubro de 1985 na 

cidade de Jales, filha de José Santos de Oliveira e 

 



 

 

 

 

 

Neli Maria da Silva, em 19/05/2012 casou se com Daniel 

Tadeu Cabral Delega na cidade de Jales, mãe do Arthur e 

Angelina. Morou em Fernandópolis para estudar medicina  

na universidade Camilo Castelo Branco 2005 a 2011 mudou 

para Brasília onde fez  especialização em dermatologia. 

Retornando para nossa região 2014 residindo em Santa Fé 

do Sul. Sua primeira oportunidade de trabalho foi em 

Rubineia onde dedicou seu trabalho de 2014 a 2021 na 

Estratégia Saúde da Família e mantinha um consultório 

em Santa fé do Sul. Teve sua vida foi marcada pela 

formação da família e pela carreira profissional dos 

quais dos 11 anos de formação quase 8 anos foram 

dedicados a saúde da  população de Rubineia realizando 

um trabalho de maneira humanizada carinhosa e 

respeitosa  atendendo toda a população, e 

administrações anteriores. Sempre se colocou a 

disposição diuturnamente para a  população ( Rubineia 

Esmeralda bairro da Brisa d Oeste e Bacuri). Se 

destacou pelo seu brilhante trabalho frente a equipe de 

combate ao Corona Virus, atuou na linha de frente ainda 

sem muito saber o que fazer, pois tudo era novidade no 

início da Pandemia, desafios que a fez crescer e se 

destacar pelo o amor ao cuidar do próximo, motivo que 

nos levou ao inquestionável reconhecimento de te lá 

como cidadão rubineiense.  

 

 

Sala das Sessões José Luis Correa 

13 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Reginaldo Domingues 

Vereador                                                                          


