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  PROJETO DE LEI Nº   083/ 2019 

 

LEI  Nº ____________ DE ____________________________ DE _____________________ 

                                                                 

                                                                                           

Denomina de Rosa de Souza Pinto, o Posto de 

Saúde da localidade do Palmital no 

Município de Osório. 

 
 
   
   

 Art. 1º Fica denominado de Rosa de Souza Pinto o Posto de Saúde da 
localidade do Palmital no município de Osório. 

  

             
 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

     
          Gabinete do Prefeito Municipal em, _____de _______________ de _____ 
 
                                                                          
 
                                               Eduardo Aluísio Abrahão 

Prefeito Municipal. 
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

 
Rosa Souza Pinto (em memorian) conhecida como Dona Zita nasceu na cidade de Torres no dia 26 

de maio de 1934, veio para o município de Osório ainda criança co seus familiares no qual se 

instalaram na localidade da Caeira. Estudou no município de Osório, no Ginásio Conceição. Casou-

se com Nelcindo Sebastião Pinto (em memoriam) foi morar em Caxias do Sul desta união teve 

quatro filhas e três netos. 

Retornou para o munícipio de Osório no ano de 1990 onde residiu na localidade do Palmital. 

Participou do Clube de Mães e também participava das ações da Igreja Católica. 

Foi idealizadora de muitas inovações na localidade do Palmital, em sua casa disponibilozou um 

espaço para que funcionasse o primeiro Posto telefônico da CRT, para atender as demandas da 

comunidade, pois telefone na época era raro qualquer pessoa ter, logo depois foi construido o Posto 

telefonico, no qual também lutou por este espaço,  depois por ser uma mulher muito ativa na 

localidade e por sua vontade de ajudar a todos que la residiam queria muito lutar pela segurança de 

todos e então foi atrás de um Posto da Brigada Militar e atingiu mais este objetivo que para 

comunidade todos tinham Dona Zita como um grande mulher que buscava soluções para ajudar a 

todos. 

Dona Zita não parou por ai, por se dedicar muito na área da saúde, uma de suas metas que muito a 

preocupava era a distancia para o atendimento em saúde para todos e não desistiu enquanto não 

realizou um de seus maiores sonhos ter no Palmital um Posto de Saúde e foi realizado, com apoio 

da localidade buscou junto ao município e por lutar  o município fez sua parte contruindo um dos 

sonhos de Dona Zita, o Posto de Saúde do Palmital, mulher gurreira, que lutava com todos para 

todos, pensando sempre no bem estar do próximo, e com certeza Dona Zita deixa boas recordações 

e muitas conquistas que fez pela localidade do Palmital. 

As filhas residem nos Estados Unidos, e Dona Zita visitava sua filhas no exterior uma vez por ano e 

nessa estada ficava seis meses com as filhas e depois retonava para o Brasil. Em uma de suas visitas 

a suas filhas veio a falecer deixando saudades a todos, no dia 07 de agosto de 2017. Um fato 

marcante foi que uma das filhas trouxe as cinzas e no qual foi prestada a última homenagem na 

igreja do Palmital e depois foi trasnferida para Caxias do Sul para junto de seu esposo, onde 

descansam eternamente.  O Palmital perdeu umas de suas grandes idealizadoras, mas deixou um 

legado para todos, que lutar por seus sonhos é não desistir de seus objetivos. 
 
                                    Sala das Sessões em 30 de maio de 2019. 
 
 

Verª Maria Isabel da Silva Pereira 

 Bancada do PDT 
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