
 
 

PROJETO DE LEI N° 035/2013 - LEGISLATIVO 
 
 
 

EMENTA: Denomina nome de Avenida Marinete de 
Assis Santos Tavares em nosso município 
e dá outras providências. 

 
    
                       O VEREADOR José Ronaldo Paca, NA QUALIDADE DE 
REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DE SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das suas 
atribuições legais, submete à apreciação dos vereadores desta Casa, o 
seguinte Projeto de Lei:  
 
  Art. 1º - Fica denominada Avenida Marinete de Assis 

Santos Tavares, a Avenida Projetada nº _12_, Loteamento Manoel 
Monteiro (Nova Santa Cruz) nesta cidade. 
  
  Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
mandar confeccionar a placa relativa à denominação de que trata o 
artigo anterior. 
 
  Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
  
 

Sala das Sessões, em _3_ de abril de 2013 
 
 

 
José Ronaldo Paca 

(Ronaldo Pacas) 
- Vereador Autor - 

 
 
 



BIOGRAFIA 
 

Marinete de Assis Santos Tavares 
 

 Marinete de Assis Santos Tavares, nascida em 29 de novembro 
de 1942, em Cachoeira de Tabocas, município de Caruaru, filha de 
Manoel José dos Santos e Maria José dos Santos, era a caçula de 
nove irmãos, sendo um homem e oito mulheres, viveu no sítio da 
família até a adolescência quando veio morar em Santa Cruz do 
Capibaribe na Avenida Padre Zuzinha com sua família.  
Ainda adolescente, para ajudar economicamente a família começou a 
costurar coberta, depois passou a costurar particular se especializando 
em roupas masculinas. Sempre foi uma pessoa bondosa, generosa, 
companheira e amiga de todos, sempre disposta a ajudar quem 
necessitasse. Desde que chegou a cidade tornou-se uma romeira de 
Padre Zuzinha, partidária apaixonada, não perdia um comício. Adorava 
o período de campanha eleitoral onde se encontrava com as amigas 
para saírem juntas e acompanhar as passeatas.  
Casou-se ainda jovem com Deusdete Tavares, conhecido como 
Detinho, sulanqueiro, com quem teve dois filhos, Maria José Tavares 
(Lili) que nunca deixou que aprendesse a costurar, pois dizia que quem 
costurava na maioria não queria estudar, Lili formou-se professora, 
graduando-se em História e pós-graduada em Psicopedagogia e 
leciona na Escola Santo Antônio e na Escola Estadual Malaquias 
Cardoso Aragão onde atua como secretária e Marcelo de Assis Tavares 
que se formou em Ciências Contábeis e também pós-graduado na 
área. 
Marinete vivia em função dos filhos  a quem se dedicava integralmente. 
Morreu aos sessenta e seis anos de idade no dia 29 de maio de 2009, 
devido a um edema pulmonar.  
 
 


