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MENSAGEM 

 

Excelentíssimos Senhores Presidentes, das Comissões Permanentes, 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 

Tomamos a iniciativa deste Protejo de Lei com o intuito de homenagear a Sta. 

JAQUELINE APARECIDA DA CRUZ.  

 

A Professora e Diretora de Escola JAQUELINE APARECIDA DA CRUZ, brasileira, 

solteira, filha do casal Nelson Nunes da Cruz e Aparecida Leme da Cruz, primogênita 

de uma família de 6 irmãos, natural de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, nascida 

em 14/05/1967. 

Iniciou seus estudos na escola Estadual Rural do bairro do São Bernardo e logo em 

seguida transferiu-se para a EE Jeminiano David Müzel no ano de 1975 na cidade de 

Itapeva-SP, onde fez o primário e o ginasial (1ª a 8ª série). Estudou na EE Otávio 

Ferrari, onde fez o Magistério. Logo em seguida, iniciou seus estudos na FAFIT/FACIC 

de Itararé - SP, o qual cursou Pedagogia. 

Iniciou sua carreira no ano de 1985, como professora primária (PEB I) na escola 

Saltinho do Coqueiral, no distrito de Areia Branca, depois prestou concurso público 

para professor do estado e começou a lecionar na EE Cinira Daniel da Silva e depois 

se removeu para a EE São Camilo na cidade de Itapeva-SP. 

Com a Municipalização do ensino ocorrido em 1997 ela passou a prestar serviços ao 

município de Itapeva. Prestou o concurso público para professor do município sendo 

aprovada e assumindo uma vaga na EM Saturnino Lima Araújo acumulando cargos 

de professora. 

No ano de 2002 presta o concurso para Diretora de Escola do município, onde exonera 

o cargo de professora do município e assume a direção da escola onde trabalhava 

permanecendo lá até 2010, onde se removeu para outra unidade escolar do município 

em 2011. 

No ano de 2015 descobre um câncer no intestino, começando aí sua luta pela vida. 

Foram idas e vindas ao médico, radioterapias e quimioterapias, vindo a falecer por 

insuficiência respiratória Aguda e Carcinoma de Apêndice Cecal Metastática em 

05/09/2018. 

Ela e mais 4 irmãos, também atuaram e atuam na área da educação na cidade de 

Itapeva. 

Pelo exposto conto com total apoio dos nobres colegas para aprovação. 
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PROJETO DE LEI 0128/2019 

Autoria: Oziel Pires de Moraes 

 

Dispõe sobre denominação de via pública 

Jaqueline Aparecida da Cruz no Portal Itapeva.   

 

A Câmara Municipal de Itapeva, 

Estado de São Paulo, APROVA o 

seguinte PROJETO DE LEI: 

 

 

Art. 1º Passa a denominar-se Jaqueline Aparecida da Cruz, a rua 8 do Loteamento 

de Itapeva.  

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 30 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

OZIEL PIRES DE MORAES 

VEREADOR - PTB 


