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PROJETO DE LEI N° 069/2022.

Disp5e sobre a denominagao da Avenida Maria Elizete de
Oliveira  Cacau,  situada  no  povoado  Cabafa,  distrito  de
Gangas, no Municipio de Amontada.

0 VEREADOR ABAIXO  SUBSCRITO,  COM ASSENT0 NESTA AUGUSTA

CASA, no uso de suas atribuig6es  legais,  faz saber que a Camara Municipal de Amontada

prop5e o seguinte Projeto de Lei:

Art. 10 Fica denominada de avenida MARIA ELIZETE DE 0LIVEIRA CACAU, a

via central do povoado Cabat5, a partir do termino norte da Avenida Jos€ Ant6nio de Ban.os

(entroncamento com o primeiro acesso ao Povoado de Almas), no distrito de Garcas, seguindo

ate o distrito de Mosquito, findando na via Joao Benedito Filho.

Art.  20  Fica  o  6rgao  competente  desta  municipalidade  com  a  responsabilidade  de

providenciar a  colocapao  da placa de  identificagao  e  de  comunicar as  repartig6es ptiblicas

municipais, estaduais e federais sobre a denominacao oficial outorgada por esta Lei a referida

rua.
i

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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JUSTIFICATIVA (BIOGRAFIA)

Ref. Projeto de Lei do Legislativo n° 069/2022
Autoria: Raul Cacau de Meneses

S enhora Vereadora,
S enhores Vereadores,

Visa o presente projeto de lei homenagear urn cidadio de relevante importfrocia para o
Municipio - MARIA ELISETE DE 0LIVEIRA CACAU - destacando seu nome em uma
rua do nosso Municipio.

Maria Elisete de Oliveira Cacau, nasceu na localidade de Rodela, a epoca municipio de
Itapipoca, em 16 dejunho de 1949, Filha do casal de produtores rurals Zeca Quiquito e Maria
Serapifro de Barros, contando com 10 irmaos.

Na  data  de  16  de  setembro  de  1964  casou-se  com  Lourival  Cacau,  indo  morar no

povoado Cabata, onde teve suas primeiras duas filhas, Neide e Marcia.
Adquiriu muito carinho e amizades na regiao, fato observado pelas dezenas de afilhados

que lhe foram confiados. Em meados da d6cada de 1970 chegou a lecionar para a vizinhanga.
Em janeiro  de  1981,  mudou-se  para  Sao  Bento,  atualmente  sede  do  municfpio  de

Amontada, para dan maior suporte nos estudos das filhas, la deu a luz a seu filho capula, Tiago.
Durante toda a d6cada de 80 sua casa junto com o comercio que estabeleceu com seu esposo
seriam a mais impolfante panto de encontro da cidade, justamente no periodo que precedeu a
emancipaeao e os primeiros anos do novo municipio.                                          i.

Em 1989, passou a residir na localidade de Salgadinho, onde por mais de tres decadas
recebia diariamente a visita de amigos e parentes de passagem entre o interior e a sede, ou que
lam a passeio visitar a familia com longas conversas sobre as hist6rias de nossa terra e merendar
comidas tipicas, habito que faz parte da cultura de toda uma geragao.

A16m da hospitalidade, destacou-se tambem por sempre visitar aos conterrineos para
ajuda-1os em momentos de diflculdade.

Faleceu em 25 de junho de 2022, tendo deixado al6m dos filhos,10 netos. Sua partida,


