
 
 
   
 
 

PROJETO DE LEI N° 066/2013 - LEGISLATIVO 
 
 
 

EMENTA: Denomina nome de Rua Professora 
Eulina Gomes do Nascimento em nosso 
município e dá outras providências. 

 
    
                       O VEREADOR José Ronaldo Paca, NA QUALIDADE DE 
REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DE SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das suas 
atribuições legais, submete à apreciação dos vereadores desta Casa, o 
seguinte Projeto de Lei:  
 

  Art. 1º - Fica denominada Rua Professora Eulina Gomes 

do Nascimento, a Via Local nº _05_, _Loteamento Armando Aleixo 
(Malaquias Cardoso) , nesta cidade. 
  
  Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
mandar confeccionar a placa relativa à denominação de que trata o 
artigo anterior. 
 
  Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
  
 

Sala das Sessões, em __19 _ de abril de 2013 
 
 

 
José Ronaldo Paca 

(Ronaldo Pacas) 
- Vereador Autor - 

 



 
 

BIOGRAFIA 
 

Eulina Gomes do Nascimento 
 

Nasceu em Santa Cruz do Capibaribe no dia 04 de novembro de 1922, era filha de 
Pio José do Nascimento (falecido aos 84 anos) e de Paulina Gomes do Nascimento 
(falecida aos 93 anos). Dona Eulina casou no dia 08/12/1947 no 1° distrito do Brejo 
da Madre de Deus com José Lopes do Nascimento (falecido aos 93 anos), um 
pequeno comerciante que levou nossa confecção para a Paraíba e Bahia, com 
quem teve cinco filhos: João Lopes do Nascimento; José Lopes do Nascimento 
Filho falecido); Geraldo Lopes do Nascimento (falecido); Abdias Lopes do 
Nascimento e Geraldo Lopes do Nascimento Irmão (falecido). 
 
Filha de família pobre, logo que terminou o Ensino Fundamental foi nomeada 
através do Ato nº 57 assinado pelo prefeito de Taquaritinga do Norte à época 
Antônio Martins da Silva para exercer interinamente o cargo de professora na Vila 
do Capibaribe. Três anos depois foi aprovada em concurso público e foi nomeada 
efetiva. Daí por diante em virtude da elevação do distrito a categoria de cidade, 
Eulina Gomes passou a exercer a função no novo município. Lecionou por 28 anos 
e por suas mãos passaram hoje formados médicos, administradores, advogados, 
inspetor rodoviário, dentre outros. 
 
Depois de 28 anos de serviço prestado ao magistério foi aposentada no dia 
01/01/1976 por portaria assinada pelo prefeito Braz de Lira. 
 
A professora Eulina Gomes participou ativamente como pequena comerciante da 
Feira Livre de Santa Cruz do Capibaribe todas as segundas-feiras, por trinta e dois 
anos, vendendo em um pequeno banco de feira tintas de tingir roupas, miçangas, 
bolo de goma e cocada. Eulina participou também da feira em Jataúba todas as 
sextas-feiras, onde vendia os mesmos produtos. 
 
A professora Eulina Gomes foi homenageada com a Medalha Padre Zuzinha pelo 
reconhecimento dos bons serviços prestados ao nosso município, pelo vereador 
José Bezerra (Zé Minhoca). 
 
Dona Eulina Gomes do Nascimento faleceu às cinco horas da manhã do dia 22 de 
março de 2013 no Hospital Municipal Raimundo Francelino Aragão, nesta cidade. 
Sepultada no Cemitério São Judas Tadeu. Dona Eulina deixou ainda 6 netos e 6 
bisnetos. 


