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- APROVADO Ek r CONEDE TITULO CIDADÃO CAÇAPAVANO A 

soer (,o SEN ORA ROSANE CORADINI ABDALLA ." 

PEDRO DA SILVA GASPAR, Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

FAZ SABER, que em cumprimento ao disposto no 
Art.° 37, inciso XX da Lei Orgânica Municipal, que o Poder 
Legislativo aprovou e eu promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

Art. 1 1. - É concedido o titulo de Cidadã 
Caçapavana a Senhora ROSANE CORADINI ABDALLA 

Parágrafo Único: Esta homenagem é conferida em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados á nossa 
comunidade. 

Art. 20. - A solenidade de entrega da distinção, 
ocorrerá em Sessão Solene, em comum acordo com os demais 
membros desta Colenda Casa das Leis e agraciado. 
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Sá, 	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Caçapava do Sul-RS - Capital Farroupilha 

JUSTIFICATIVA 

Em anexo ao Projeto de Decreto Legislativo n° 05812005 

Temos a grata satisfação de apresentar à vossas 
Excelências, para vossa apreciação, a presente mensagem que 
visa a encaminhar a essa Casa de Leis, o Projeto de Decreto 
Legislativo de autoria deste Vereador que concede o título de 
cidadão caçapavano, a Senhora ROSANE CORADINI 
ABDALLA, pelas razões que passaremos a expor. 

Nasceu em 01 de Outubro, na localidade de Santos 
Anjos Município de Faxinal do Soturno, filha de Carlos Coradini e 
Vitória Cervo Coradini. 

O Casal veio fixar residência na Cidade de Caçapava do 
Sul com os filhos. 

Rosane, é filha mais nova do casal, desde cedo sempre 
se dedicou aos estudos, formando-se pela UFSM, em Farmácia, 
após concluídos os estudos retornou a cidade de Caçapava do Sul, 
cidade está que ama e respeita, pois adotou-a como sendo a sua 
cidade natal. 

Casou-se com o Médico Jorge Pereira Abdaila com 
quem teve 02 (dois) filhos Carlos Coradini Abdalla, Ricardo Coradini 
AbdaHa, por duas vezes foi 1 1  primeira dama do Município, nos 
anos de 1889 à 1992, acumulando o Cargo de Presidente do MAC, 
no mesmo período, também foi Secretária de Município da Ação 
Social nos anos de 2001 à 2004, acumulou o cargo de Secretaria 
de Município da Saúde e Meio Ambiente. 

Funcionária pública municipal, atualmente trabalha junto 
a Secretaria de Município da Saúde como farmacêutica, além de 
desempenhar sua funções junto ao laboratório Santa Lucia, onde é 
sócia proprietária. 
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Nada mais justo que esta homenagem seja dada a esta 
pessoa, humana e desprendida, que se envolve e preocupa-se com 
causas sociais das camadas mais humildes da nossa comunidade. 

Pois trata-se de um individuo que é chamado pelo nome 
pelas pessoas de todas as classes sociais, e está sempre pronta a 
dar atenção ou uma palavra amiga quando solicitada. 

Pessoa está reconhecida pela sua idoneidade e o 
respeito, responsabilidade com que sempre tratou os assuntos 
pertinentes, envolvendo o Poder Público. 

Esta Casa das Leis expressa nesta homenagem, mais 
uma vez, que esta atenta aquelas pessoa que de uma maneira ou 
de outra vem auxiliando a nossa Caçapava a se desenvolver. 

Acreditamos contar com o indispensável apoio dos 
senhores vereadores para aprovação desta matéria, por 
entendermos ser de grande relevância. 
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