EDITAL DE ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA 14/05/2015 – 19:00 horas

ÚNICA DISCUSSÃO/VOTAÇÃO

-PROJETO DE DECRETO Nº 3/2015 - CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
HONORÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. Art. 1º Fica concedido o
Título de “Cidadão Honorário de São Francisco do Sul” ao Sr.
Alcides Ignácio, pelos relevantes serviços prestados a esta
comunidade.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS
O Sr. Alcides Ignácio, conhecido como Garrincha, apelido
este que nasceu na copa de 58, quando, em uma partida de
futebol entre casados e solteiros, ele fez o gol da vitória para o
seu time. Como jogava na mesma posição que o craque, herdou a
“identidade”.
Chegou à Enseada no dia 22 de novembro de 1959, com 24
anos, com sua esposa e filha de dois anos, através de um convite
do Sr. Antônio Santos, o Toninho, que trabalhava na imobiliária
Zarling. Nessa época havia muito mato e apenas 20 casas, com
sua vontade de empreender, ele ajudou a regularizar os primeiros
loteamentos da praia e abertura de ruas. Foram 3.636 lotes.
Como pioneiro ele ajudou a regularizar os lotes e deu a ideia
de indenizar os pescadores da entrada principal para poder abrir
ruas transversais. Além de ter sido o primeiro corretor de imóveis
registrado de São Francisco do Sul. Era construtor. Ergueu sua
própria casa, a primeira, na Enseada, em 1962.
Antes de construir sua casa, ergueu um bar-casa, com
troncos de coqueiros, cobertura de palha, chão de barro batido,
mesinhas cravadas na areia, foi em 1960. Como não havia energia
elétrica, as cervejas eram enterradas no chão. O bar ficava no
mesmo lugar onde existiu o famoso Bar da Ponta. O Sr. Alcides

também construiu um restaurante onde trabalhou com sua
família.
Mais tarde, em 1974, com ajuda de dois serventes, ergueu o
Hotel Fragata, um dos maiores e mais imponentes da Enseada.
Além disso, usou sua habilidade para construir algumas mobílias
para o hotel, do qual foi dono por muitos anos.

-PROJETO DE DECRETO Nº 4/2015 – CONCEDE O
TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. Art.
1º - Fica concedido o Título de “Cidadã Benemérita de São
Francisco do Sul” à senhora Maria da Conceição Pereira de
Oliveira, pelos relevantes serviços prestados a esta comunidade.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Exposição de Motivos:
Dona Maria da Conceição Pereira de Oliveira, filha do Saudoso
Joaquim Romão Nobrega Pereira e Nadir Nobrega Pereira,
nascida a 28 de janeiro de 1934, em São Francisco do Sul, SC,
Casada com querido Armando Ivo de Oliveira (in memoriam) onde
foram concebidos três filhos Nadirinez Bolognini, Fabio Ivo
Pereira de Oliveira (in memorian) e Murilo César Pereira de
Oliveira. Desde cedo Maria da Conceição demonstrou suas
habilidades com o saber e ensinar e sua devoção por N. Sra. Da
Graça, onde sua sede pelo saber e desempenho escolar, levoulhe a estudar no Stella Matutina e com sua formação para o
Magistério no Colégio São Vicente de Paula, atual Colégio Santos
Anjos, em Joinville SC. Após formada em uma das maiores bases
do ensino da época, foi aprovada para compor os quadros da
Educação do Estado de SC, onde com os serviços prestados a
educação Francisquense levou-lhe a ser referência como
Professora, exercendo profundos exemplos de amor a pátria,
cidadania, e a São Francisco do Sul.
Aqui exerceu o cargo de Professora Normalista do Quadro do
Estado de SC, designada para lecionar no Grupo Escolar
Claurinice Vieira Caldeira, e posteriormente o Grupo Escolar
Estadual Felipe Schmidt e lá dedicou também grande parte da

sua vida profissional, buscando sempre o aperfeiçoamento
Cursou a Faculdade de Educação em Joinville ao qual optou após
a Formação Acadêmica a Supervisão Escolar, função que
exerceu até sua aposentadoria.
Sempre ativa, e sendo uma mulher de vanguarda, D. Conceição
com mais 6 senhoras da Sociedade Francisquense, aceitaram o
desafio da 1º. Dama D. Rosa Miriam, esposa do então Prefeito de
SFS José Schimidt (in memoriam) em fundar a Rede Feminina de
Combate ao Câncer de São Francisco do Sul, fato este ocorrido
em 3 de setembro de 1984, onde por 12 anos ativos atuou como
Secretária da RFCC de SFS, posteriormente sendo membro do
Conselho Fiscal da RFCC.
Eximia conhecedora de vocábulos e palavras que dão essência a
vida compôs a oração das voluntárias, onde inspirada em Nossa
Sra. Da Graça deu vida com emoção a oração.
A história da Rede Feminina de Combate ao Câncer se confunde
com a história destas fundadoras e em especial a D. Maria da
Conceição Pereira de Oliveira, que a muito, muito tempo tem
plantado amor e sociabilidade por onde passa.

PRIMEIRA DISCUSSÃO/VOTAÇÃO

-PROJETO DE LEI Nº 14/2014 – DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
TODOS OS HOSPITAIS, UPA's, E POSTOS/CENTRO DE SAÚDE (PSF),
PUBLICAREM EM MURAL, O NOME COMPLETO E FUNÇÃO, DE TODO O
CORPO CLÍNICO MÉDICO, DO PERÍODO VIGENTE DE TRABALHO EM SÃO
FRANCISCO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

