
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 00038/2018 

 

 

Outorga o Título Honorífico de Cidadã Paraisense à 

senhora FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES e dá 

outras providências 

 

 

Faço saber que a Câmara Municipal  de Paraíso do Tocantins, no uso das 

suas atribuições legais, APROVA e Eu, Prefeito, SANCIONO  a presente Lei: 

 

Art. 1º Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadã Paraisense à 

Senhora Francisca Pereira Rodrigues, em reconhecimento dos seus relevantes 

serviços prestados ao desenvolvimento humano de Paraíso através da educação. 

 

Parágrafo Único. A Senhora Francisca Pereira Rodrigues, é natural de 

Anápolis - Goiás, e, residente em Paraíso do Tocantins, desde 1988 onde 

exerceu a profissão de Empresária e Servidora Pública Municipal. 

 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a entrega do 

honraria à homenageada, juntamente com este Poder Legislativo, em data 

específica. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

Gabinete do Vereador, 13 de setembro  de 2018. 

 

 

 

 

 

Daniel Medeiros 

Vereador - PV 

 

 

 

 

 



BREVE HISTÓRICO DE FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES 

 

 

Francisca Pereira Rodrigues, é Natural de Anápolis – Goiás, e, chegou em 

Paraíso no ano de 1988 junto com seu esposo e filhos para instalar a Retífica 

Paraíso. Com coragem e determinação encararam esse desafio e ajudaram no 

desenvolvimento econômico da cidade de Paraíso do Tocantins, gerando 

empregos e movimentando a economia da cidade.  

A Sra. Francisca formou-se em Enfermagem no ano de 1956 na primeira turma 

da UFG, mas pouco exerceu a sua profissão na área da saúde porque logo veio o 

casamento, filhos, responsabilidades de dona de casa e isso canalizou as suas 

ocupações.  

Em 2002, na Gestão do Prefeito Dr. Hider Alencar, a Sra. Francisca foi 

convidada para trabalhar como Enfermeira no PSF do município onde ficou 

atuando até o ano de 2005. No ano de 2006 a Sra. Francisca ingressou na UMA 

– Universidade da Melhor Idade, onde ficou até 2008, sendo ela participante da 

segunda turma.  

Hoje é aposentada e se sente muito honrada em fazer parte da história de Paraíso 

do Tocantins.   

 


