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Projeto de Lei nº 01/2013. 

 

 Concede o Título de Cidadão Estrelense a Sra. 

Teresa Sessi Baronio e dá outras providências. 

      

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Estrelense 

a  Sra. Teresa Sessi Baronio  , residente nesta cidade de Estrela. 

 

 Art. 2º - A outorga do título referido no artigo 

anterior se dará na Câmara Municipal de Estrela, cuja designação da data e 

solenidade fica a cargo de sua Mesa Diretora. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 24 de abril de 2013.  

 

      

 

Luiz Fernando Schneider 

Vereador de PMDB 
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Mensagem Justificativa 

Projeto de Lei nº 01/2013. 

 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

É com satisfação que me dirijo à Vossas 

Excelências e apresento o Projeto de Lei em questão, que trata da concessão 

de titulo de Cidadão Estrelense Sra. Teresa Sessi Baronio, residente nesta 

cidade. 

 

A homenageada nasceu no dia 20 de julho de 1937, 

na cidade e Muçum, sendo a quinta dos nove filhos do casal Vitório Sessi e 

Cristina Basseto. 

 

Casou-se com Claudio Baronio, de cuja união 

nasceram os filhos Lisiane Cristina Baronio, nascida em 06 de outubro de 

1970, Josemari Daniela Baronio, nascida e 27 de junho de 1978,  Nanci 

Baronio, nascida 30 de abril de 1996 e Rafael Baronio, nascido em 24 de 

fevereiro de 1999.  

Começou a trabalhar muito jovem, pois apenas com 

14 anos de idade já exercia atividade de professora municipal rural, apesar de 

toda dificuldade, pois aos dois anos de idade perdeu a mão e um terço do 

braço numa moenda de cana de açúcar que a família utilizava como fonte 

produção. 

Para exercer o magistério tinha de percorrer 

diariamente a distância de 10 quilômetros, que fazia à cavalo. 
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Sempre lutou com muita dificuldade para alcançar 

seus objetivos, pois além da deficiência física, seus pais eram pobres e não 

tinham condições financeiras para oferecer a ela, daí que seus estudos tinham 

de ser custeados por ela mesma. 

 

A homenageada estudava em Guaporé  e morava 

em Muçum, e num feriado de Tiradentes do ano de 1964, veio a sofrer um 

acidente no ônibus em que viajava, no qual teve a fatalidade da amputação de 

um teço da perna e o pé direito,  cuja deficiência convive até hoje. 

 

Em que pese as dificuldades enfrentadas pela Sra. 

Teresa, pela deficiência física, tudo é superado pela força e vontade e a fé em 

Cristã, que levou a atuar nas causas sociais e comunitárias.  

 

O Engajamento no grupos da fraternidade cristã de 

doentes e deficientes é uma das muitas atividades sociais que participa e tem 

um desempenho importante junto à APAE e nos grupos de deficientes físicos. 

 

Pela reportagem anexa, se pode ter uma idéia da 

força de superação da Senhora Teresa, que leva ao reconhecimento de nossa 

comunidade com a homenagem que agora se presta com o Titulão de Cidadão 

Estrelense.  

Portanto, é justa a homenagem que se pretende 

prestar a essa ilustre pessoa, que fez da atividade social comunitária um 

sacerdócio em sua vida. 

 

Ante o exposto, esperando contar com a 

costumeira atenção dos Nobres Colegas, espero a aprovação da matéria.. 

      

Luiz Fernando Schneider 


