
PROJETO DE LEI N° 004/2018, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

" Denomina de "Professora MARIA FÁTIMA DA COSTA E 
SOUZA", a Biblioteca Pública Municipal de Catiguá, e dá 
outras providências". 

VERA LÚCIA DE AZEVEDO VALLEJO, Prefeita Municipal de Catiguá-SP, no uso de 
suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Catiguá -APROVA e Ela 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei : 

Art. 1° - Passa a denominar-se como Biblioteca Pública Municipal " Professora 
MARIA FÁTIMA DA COSTA E SOUZA", a Biblioteca Pública Municipal de Catiguá. 

Art. 2° • Ratifica e retifica a integração da Biblioteca Públ ica Municipal ao SISEB -
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo. 

Art. 3°- Ratifica para efeitos de dados cadastrais, a cnaçao da Biblioteca Pública 
Municipal como sendo através da Lei n° 1.120, de 05/02/1985 e retifica revogando o artigo 
3° da mesma lei. 

Art. 4° - As despesas decorrentes da execução da presente lei onerarão as verbas 
próprias do orçamento vigente. 

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial as Leis n° 1.1 07, de 14/12/1984, n° 2.1 09, de 02/08/2005 e n° 2.11 O 
de 26/08/2005. 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N° 004/2018, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 

Excelentíssimo Senhor Presidente 

Nobres Vereadores 

Estamos submetendo à superior aprec1açao do Douto Plenário, o presente 
projeto de lei, através do qual pretendemos denominar de Biblioteca Pública Municipal 
" Professora MARIA FÁTIMA DA COSTA E SOUZA", a Biblioteca Públ ica Municipal de 
Catiguá. 

O presente projeto conta com o amparo legal, conforme observa-se no disposto 
do inciso XXV, Artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Catiguá-SP e, tratando-se de 
denominação oficial, do Chefe do Executivo e conforme cópias anexas. 

Destacamos ainda, que a denominação de Bibl ioteca Pública Municipal 
"Professora MARIA FÁTIMA DA COSTA E SOUZA" , atende a formatação de nomear as 
bibliotecas integrantes do SISEB - Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, 
levando se em conta a importância que esta pessoa teve na participação de atividades em 
nosso município, especialmente nas de caráter educacional, cultural e social, conforme se nota 
na biografia anexa, sendo pessoa que muito querida que deixou saudades aos familiares e 
amigos que ainda hoje encontram-se no convívio em nossa sociedade. 

Assim, considerando a relevância do assunto em questão, aguardamos que os 
nobres pares aprovem o presente projeto de lei, que com certeza será benéfico para nosso 
Munidpio. 
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MARIA FÁTIMA DA COSTA E SOUZA 

(BIOGRAFIA) 

Maria Fatima da Costa e Souza nasceu na cidade de São Paulo no dia 
18 de Novembro de 1953, e em virtude do falecimento do seu progenitor e com o aparo 
irrestrito de sua família veio com sete anos, com toda sua família residir nessa cidade. 

Destacando-se na escola, decidiu ter uma vida acadêmica, não 
medindo esforços para estudar, por vezes estudando na cidade de Catanduva e outra tendo 
que se deslocar de trem para a cidade de Uchoa, onde conseguiu o título de professora. 

Quando se tornou professora as dificuldades aumentaram pois, 
ingressou na cidade de São Paulo, mais precisamente na cidade de Carapicuíba, onde conviveu 
com a violência e a pobreza da cidade grande, ficando por um ano, que com certeza foi o ano 
mais difícil de sua vida. 

Conseguiu chegar mais perto de seus familiares quando foi removida 
para a Cidade de Matão, onde encontrou o aconchego do interior que até nos últimos anos de 
vida relatava o apoio que teve naquela cidade, onde ficou por apenas um ano. 

Finalmente foi removida para Catiguá onde conseguiu alfabetizar 
centenas e centenas de crianças e adolescente durante 41 anos. 

Nesse tempo, não deixou de se aperfeiçoar, conquistando o titulo de 
Pedagoga com licenciatura Plena, com a intenção de poder dar mais informação e formação 
para seus alunos. 

Se não bastasse sua competência de educar, durante vários anos se 
dedicou a prestar serviços ao município, destacando-se nas áreas cultural e social, onde foi 
reconhecida como uma líder entre seus parceiros. 

Deixou-nos no dia 19 de setembro de 2017 com a comoção de toda 
uma cidade. 
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