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Projeto de Decreto Legislativo nº  8/2019

“Concede o título de cidadã piedadense à Sra. Oraci Soluna de Souza Ferraz.”

A Câmara Municipal de Piedade decreta:

O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas  
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o  
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadã  
piedadense  à  Sra.  Oraci  Soluna de Souza Ferraz,  pelos  relevantes  serviços  prestados  ao  
município.

Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em  
sessão solene da Câmara Municipal.

Art. 2° As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo correrão à conta de  
dotações orçamentárias próprias.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Biografia do homenageado no anexo.
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Justificativa:

          O presente projeto tem o intuito de conceder o Título de Cidadã Piedadense à Senhora  
Oraci Soluna de Souza Ferraz, pelos relevantes serviços prestados ao Município. 

A homenageada  trabalhou  por  mais  de  15  anos  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  
Piedade, sempre trabalhando com muito afinco e dedicação.

A Sra. Oraci também trabalhou desde a fundação no Lar São Vicente de Paulo,  que  
presta um acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social e  
pessoal. 

Sempre com um olhar especial para os que mais necessitam, pois são valores que estão  
intrínsecos ao seu caráter.

Na  busca  constante  em  querer  contribuir  com  a  Educação  das  crianças,  jovens  e  
adolescentes  do município  que a  acolheu,  a  Senhora  Oraci,  juntamente  com as  filhas  mais  
velhas, fundou o Colégio Monteiro Lobato, há aproximadamente 25 anos. 

O  Colégio  proporciona  um  ensino  de  qualidade  e  é  referência  no  ensino  Infantil,  
Fundamental I e II e Médio, pois desde a sua fundação a Senhora Oraci buscava a inovação na  
aprendizagem, por meio de professores qualificados e comprometidos.

Diante  do  exposto,  das  relevantes  contribuições  para  o  progresso  do  município  de  
Piedade, peço apoio aos nobres pares para aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo.
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Histórico da homenageada

A Senhora Oraci Soluna de Souza Ferraz, nascida em Tapiraí, em 26 de maio de 1944,  

filha do Senhor João Soluna e da Senhora Aurélia Oskinis Soluna.

Casada há 52 anos com o Senhor Raymundo de Souza Ferraz, que juntos tiveram três  

filhas: Angélica Maria de Souza Ferraz, Aneliza de Souza Ferraz e Dulce Aurélia de Souza  

Ferraz, as quais lhe deram 7 netos.

Desde muito cedo,  a Senhora Oraci, juntamente com os irmãos -  Hilda e Wilson -,  

ajudava a sua mãe na manutenção do sustento da família.

Ainda na infância, no Hotel Santo Antônio, ajudava a sua mãe, que era a cozinheira  

principal, a servir as mesas.

Aos 14 anos de idade, foi trabalhar na padaria Santo Antônio e lá realizava as suas  

tarefas com prazer, pois o proprietário, Senhor Mário, era um ser humano muito correto e que  

considerava muito os funcionários.

Antes de completar 20 anos de idade, a Senhora Oraci já era funcionária da Santa Casa  

de  Misericórdia  de  Piedade,  onde  atuou  na  área  administrativa,  tesouraria  e  convênios,  

permanecendo na Santa Casa por mais de 15 anos.

Logo após  o  nascimento  da  terceira  filha,  voltou  a  trabalhar,  desta  vez no  Lar  São  

Vicente de Paulo, uma instituição que havia iniciado os trabalhos no município. Como sempre  

foi pró-ativa nos lugares em que trabalhou, a Senhora Oraci colaborou na estruturação do Lar  

São Vicente de Paulo,  participando de diversas atividades de arrecadação,  sempre buscando  

apoio  junto à comunidade,  possibilitando muitos atendimentos médicos de qualidade  e  sem  

custos aos internos.

Aos 51 anos de idade, a Senhora Oraci, preocupada com a Educação das crianças e  
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jovens do município, decide entrar em sociedade com suas filhas mais velhas para fundar o  

Colégio Monteiro Lobato, o qual funciona desde então, sempre proporcionando um ensino de  

excelência para contribuir na formação das crianças e adolescentes do município de Piedade. O  

Colégio Monteiro Lobato passou por várias reformas e ampliação de sua área, com aquisição de  

imóveis vizinhos, inclusive, para possibilitar mais comodidade aos seus alunos.

 Hoje, quase 25 anos após a fundação do Colégio, a Senhora Oraci, com quase 75 anos,  

ainda acolhe a todos com carinho e dedicação, marcas de uma vida profissional comprometida e  

preocupada com as pessoas em primeiro lugar. 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de março de 2019.

Alex  Pinheiro da Silva
Vereador (PTB)


