PROJETO DE LEI N° 059/2013 - LEGISLATIVO

EMENTA: Denomina nome de Rua Valdemar Carlos
da Silva 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 Rua Valdemar Carlos da Silva ,
a Rua Projetada E, Loteamento _Santa Filomena I (Bela Vista)____,
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 _10__ de abril de 2013

José Ronaldo Paca
(Ronaldo Pacas)
- Vereador Autor -

BIOGRAFIA
Valdemar Carlos da Silva
Mais conhecido como Deda Carlos, filho de Amaro Carlos e Maria
Florêncio da Silva, Valdemar Carlos da Silva nasceu no município de
Taquaritinga do Norte (PE) em 15 de abril de 1993.
Começou a trabalhar cedo com seu pai, com criação rígida aprendeu a
ter responsabilidade e agir diante das situações com muita
honestidade. Já na fase adulta ficou conhecido por Deda do peixe,
devido seu comércio distribuidor de peixes e camarão nos estados de
Pernambuco, Ceará, Paraíba e Alagoas.
Chegou com sua grande família para morar em Santa Cruz do
Capibaribe em 28 de janeiro de 1984 e viveu na cidade até 5 de
outubro de 2010 quando partiu para a glória. Ficando aqui seus filhos
hoje todos comerciantes no ramo têxtil e suas filhas professoras
prestando serviço à educação pública e privada da cidade.
Adepto da moral e dos bons costumes criou os filhos para serem
cidadãos éticos e ensinou-lhes a agir com justiça e amor ao próximo.
Deda Carlos era um cidadão querido e muito respeitado, generoso e
sempre solicito em ajudar as pessoas; era marca registrada dele, ajudar
o próximo, estender a mão a todos que o procuravam com alguma
necessidade. Ficou também conhecido por distribuir gratuitamente
terrenos para as pessoas carentes que procuravam construir suas
casas; ainda chegando a dar-lhes muitas vezes até o material de
construção.
Deixou um legado de generosidade, honestidade e muito trabalhado.
Foi exemplo para todos que o conheceram. Junto a sua família
contribuiu também para o crescimento de nossa cidade.

