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DECRETO LEGISLATIVO N°0512021 

"Concede Titulo de Cidadã Rioverdense à pessoa que menciona" 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 

Art. 1° - Fica concedido o Título de Cidadã Rioverdense a Sra. Luciana Rodrigues 

de Souza, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade de Rio Verde-

Goiás. 

Art. 2° - Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. 

Art. 3° - Revogadas disposições em contrário, esse decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, aos 04 
dias do mês de março de 2021. 

W.[.,í cf!!;í !M114NA.. 
tu--Idor- PD~T 
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JUSTIFICATIVA 

Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores 

Venho por meio deste, com honra, enviar para deliberação dessa Câmara de 

vereadores, o Projeto de Decreto Legislativo que concede Título de Cidadã 

Rioverdense a Sra. Luciana Rodrigues de Souza, em razão dos relevantes 

serviços prestados à comunidade de Rio Verde-Goiás. 

Luciana Rodrigues de Souza é nascida em 04/09/1973, no município de 

Goiânia-GO. É filha caçula da Sra. Ruth Moreira Rodrigues de Souza e Sr. Amor 

Benevides de Souza, tendo duas irmãs: Railda de Souza e Silva e Monica Rodrigos 

Dano. Foi casada com Elias Cardoso Guimaraes e é mãe de Elias Cardoso 

Guimaraes Filho. Mudou-se com a família para Rio Verde em 19 de agosto de 1974, 

quando o seu pai Amor assumiu o posto de uma empresa, nesta comarca. 

O título se da devido à trajetória deste exemplo de mulher, que desde 

criança, teve como referência sua mãe, que era professora, e sendo assim, optou 

em cursar o extinto "técnico em magistério". Porém, a paixão pelo direito foi maior e 

no início dos anos de 1994, prestou o vestibular de Direito na Fundação de Ensino 

Superior de Rio Verde - FESURV, (atualmente conhecida como Universidade de Rio 

Verde —UNIRV). Ato este que surpreendeu seus pais, que só tiveram conhecimento 

que a filha não havia prestado vestibular para Pedagogia, quando ouviram o anúncio 

de seu nome, no resultado dos aprovados para Direito, divulgado nas rádios locais 

do município. 

Sua vida foi marcada no município de Rio Verde entre os anos de 1996 a 

1999, com seu trabalho dedicado à educação na rede pública municipal, exercendo 

a profissão de professora na Escola Professora Maria Dulce Rocha Duarte Barbosa. 

Entre estudos, sala de aula e vida pessoal, no ano de 1998, decidiu casar-se, e no 
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mesmo ano, nasceu seu único filho: Elias Cardoso Guimarães Filho. Já ano 

seguinte, em 1999, com muita luta, concluiu o seu curso de Direito. 

Depois de formada, até o ano de 2017, dedicou-se exclusivamente à família e 

aos trabalhos comunitários no município, deixando a profissão para segundo plano. 

Porém, neste período, passou por dias de sofrimento com os seus pais, que 

estavam acometidos com graves problemas de saúde. 

Desta forma, somente após o falecimento de seus pais, Luciana dedicou-se 

exclusivamente ao Direito, exercendo atualmente sua profissão como Advogada 

com muita maestria, dedicação e descrição em seus feitos, pois possui como 

princípio bíblico a palavra de Matheus 6:3,4, que diz: "Mas, quando tu deres esmola, 

que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma 

que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em 

segredo, o recompensará". 

Ressalta-se a importância do exemplo de mulher, filha, mãe, advogada e 

cidadã compromissada com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos 

rioverdenses e que diante dos serviços prestados à comunidade de Rio Verde, 

apresento o presente projeto, visando homenagear esta grande mulher e figura 

pública. 

LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA 

FORMAÇÃO - 

ENSINO SUPERIOR: 

1994— 1999: Unirv- Universidade de Rio Verde - Faculdade de Direito. 

ESPECIALIZAÇÃO: 

2014: Pós-graduação em Direito civil com ênfase em Direito Empresarial - Faculdade 
Damásio de Jesus. 
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TÍTULOS, MEDALHAS E CONDECORAÇÕES: 

2019: Membra da Comissão do Direito da Mulher e da Comissão de Direito 
Tributário. 

- Subseção de Rio Verde Goiás; 

2019: Comenda Chica Machado - Deputado Estadual Karios Cabral - Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás. 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS: 
2014-2016: Técnica em Atendimento no Procon Municipal de Rio Verde. 

Afinal, pelas razões aqui apresentadas, solicito o parecer favorável e 

aprovação, por todos os ilustres vereadores que integram essa Casa de Leis. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, aos 04 

dias do mês de março de 2021. 

Paulo Humberto \jt Souza Duarte 

Vereador- PDT 


