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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

EáTADÕ DO RIO GRANDE DO SUL

L E í

Santo Antônio
U M A N O V A C I D A D E

N° 3.835/2001

"DÁ DENOMINAÇÃO A UMA RUA NESTA
CIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS "

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ,
Prefeito Municipal de Santo Antônio da
Patrulha, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

ARTIGO 1° - Fica denominada de "RUA JOSÉ CARDOSO RAMOS", a rua n° 04,
existente no Loteamento Jardim Pmdorama, com 219,38 metros de extensão,
conforme mapa apenso.

ARTIGO 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

ARTIGO 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 26 de novembro de

JOSÉ FRJ

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE

ERREIRA DA LUZ
unicipal

JOÃO ALFREDp-frSLglfiVgÍRA PEIXOTO
Secretárkide Administração

AV. BORGES DE MEDEIROS, 456 . CEP 95.500-000 . FONE/FAX Oxx(51) 662.4000 . E-mail: pmsap@pro.via-rs.com.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA DE VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL
Santo Antônio da cPaMíia -

PROTOCOLO

01

PROJETO DE LEI 72001

CÂMARA MUNICIPAL

Santo cjAntônio cia ^Pat/tufida -

PROCESSO N° _ [j. (__
A P R O V A D O

Presidp

"DÁ DENOMINAÇÃO A UMA RUA
NESTA CIDADE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

ARTIGO 1° - Fica denominada de "RUA JOSÉ CARDOSO RAMOS",

a Rua de n° 04, existente no Loteamento Jardim Pindorama, com

219,38 metros de extensão, conforme mapa apenso.
t

ARTIGO 2° - Revogam-se as disposições em contrár io.

ARTIGO 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

i *

GABINETE DO VEREADOR, 12 de novembro de 2001.

Ver. ORÊNCIO M O RAMOS - PDT

CÂMARA MUNICIPAL

Santo (.Antônio da ^Patouífca -
Coml9são de Constituição, justiça,
educação, Saúde, uAção Sociaí e

uUeio

E M /Z. / // /_£^.

CÂMARA MUNICIPAL

Santo -.Antônio da ^at/iuída -
ComisQão de finanças, (Dítçamento,

(Dbuas e Sewços 9úbfiico8,

L2LEM

^
'



JOSÉ CARDOSO RAMOS
Ex-Vereador

Um dos políticos de maior folha de servi-
ços prestados ao Município, vereador em duas
legislaturas, dedicando-se, pois, durante oito
anos, aos trabalhos legislativos, quando teve
oportunidade de muito contribuir para o pro-
gresso da terra patrulhense.

Dos mais antigos militantes na política
municipal, pertenceu ao extinto Partido Traba-
lhista Brasileiro, um dos que se formaram no
processo de redemocratização do País, ao expi-
rar do Estado Novo, nos idos de 1945. Criada
sob a inspiração genial do então Presidente Ce-
túlio Vargas, essa agremiação surgiu no cenário
político nacional com a finalidade de defender
os interesses das classes trabalhadoras, con-
gregando operários e assalariados, sob a égide
de seu Presidente. Mas tornou-se, mais tarde,
uma das três maiores forças partidárias brasilei-
ras, repartindo essa hegemonia com os também
extintos Partido Social Democrático e União
Democrática Nacional.

Acompanhou toda a brilhante trajetória
de sua agremiação partidária, participando ati-
vamente das campanhas enfrentadas, fiel e de-
dicado aos seus ideais. Foi sob a legenda do
trabalhismo que se apresentou duas vezes ao
eleitorado e em ambas eleito para a Câmara

Municipal, representante legítimo do povo. De-
sempenhou seus mandatos com alto espírito
público, assiduidade e muita dedicação ao tra-
balho. Esteve sempre atento a todos os proble-
mas da administração municipal, batalhando
pelo encontro das melhores soluções, inclusive
com a apresentação de projetos e indicações,
de grande interesse para a comunidade. Nunca
negou seu apoio às boas iniciativas, indepen-
dentemente de suas origens partidárias, a tudo
sobrepondo a necessidade de um esforço con-
jugado em prol do bem comum. São de sua au-
toria, projetos que concederam aumento aos
funcionários municipais e a solicitação ao Médi-
co-Cheíe do Posto cie Saúde para que as partei-
ras práticas fossem submetidas a exame profis-
sional.

Sobrevindo a Revolução de Março de
1964, desapareceu o PTB do cenário político na-
cional, como todas as agremiações então exis-
tentes. Em seu lugar, duas correntes de opinião
se formaram para canalizar o pensamento do
povo brasileiro. Optou, como tantos de seus
antigos correligionários, pelo Movimento De-
mocrático Brasileiro, que, na nova estrutura, se
destinava a congregar as forças de oposição aos
governos revolucionários. Sob a nova bandeira,
continua a defender seus ideais, sendo mem-
bro do Diretório Municipal.

Natural de Santo Antônio da Patrulha,
nasceu no dia 9 de agosto de 190f>, filho de
Cândido Cardoso dos Santos e de dna. Ivalina
Cardoso Ramos, ambos falecidos. Casado corn
dna. Olindina Delfim Ramos, são seus filhos:
Elia Cardoso Ramos, casada com o sr. Oscar de
Almeida Leito, que lhes deram dois netos: Ru-
bem e José Oscar; Nilson Cardoso Ramos, ca-
sado com dna. Maria José Marques Ramos, com
uma filha, Enilce; Nilo Cardoso Ramos, casado,
residindo há dez anos nos EE.UU.; Gislene, sol-
teira, funcionária da Assembléia.

Professor aposentado, iniciou sua vida
profissional trabalhando no comércio e na agri-
cultura, atividades em que se manteve até os
dezessete anos. Em 1925, aprovado em concur-
so, foi nomeado Professor Municipal. Mais tar-
de, prestou concurso para o magistério esta-
dual, sendo aprovado e nomeado Professor Es-
tadual, lecionando nas escolas do Rio dos Si-
nos.

Adventista do 7 9 Dia, é professor da
Igreja. Sua esposa, diaconisa, foi também par-
teira, durante muitos anos, tendo atendido a
mais de dois mil partos. Participou ativamente
da vida comunitária, tendo sido membro do
Corpo de Jurados.
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