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REQUERIMENTO Nº 03/2017 

 
 
 

SRS. VEREADORES, 
 
 
EDNO GALINDO FREIRE, vereador, abaixo assinado, nos termos 

do Art. 110, § 2º, VII, requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as 
formalidades regimentais, que seja concedido VOTO DE CONGRATULAÇÕES ao 
Sr. JOSÉ D ELIMA PAES (DEDINHO DE PEDRO CAZUZA), pelos relevantes 
serviços prestados ao nosso município. 

 
Justificativa 
 
O Sr. José de Lira Paes, conhecido popularmente por DEDINHO DE 

PEDRO CAZUZA, nascido em 14 de novembro de 1947, casou-se com Celeste de 
Lima Paes, teve quatro filhos: Gean, Geovania, Jaqueline e Fabinho. 

 
Que sempre dedicou sua vida ao futebol, herdando de seu pai esta 

paixão e o legado de continuar a realizar torneios em sua propriedade rural, no Sítio 
Lagoa Seca, na zona rural deste município. 

 
Que a realização destes torneios já ocorre a mais de 60 (sessenta) anos, 

sendo iniciados pelo seu pai Pedro Cazuza, além de manter ainda em atividade o time 
de futebol conhecido por CRUZEIRO. 

 
Que esta homenagem ocorre justamente pelo fato de este ano, no mês 

de novembro está completando 70 (setenta) anos de idade, ainda em atividade tanto 
dentro como fora de campo. 
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Dedinho de Pedro Cazuza, é homem humilde que nunca largou as suas 
raízes, residindo até hoje na propriedade que outrora pertencera a seus genitores, 
sempre pronto a ajudar. 

 
Sua dedicação ao FUTEBOL, especialmente aos torneios no Sítio 

Lagoa Seca, e ao time CRUZEIRO, contribuem para o fomente da atividade esportiva 
em nosso município, e ajuda a manter os jovens afastados das mazelas sociais, 
prestando assim um serviço a nossa sociedade. 

 
Por tudo isto e pelo homem honrado e dedicado que sempre foi, 

fazendo confundir sua história com a história de nossa cidade, é mais do que justa esta 
homenagem. 

 
Da decisão desta Casa, e do inteiro teor desta proposição dê-se ciência 

a homenageada. 
 
Alagoinha, 5 de maio de 2017. 

 
 
 

EDNO GALINDO FREIRE 
Vereador 

 
 
 
 


