
  

 

PROJETO DE LEI Nº 008/2020 

 

 

 

Denomina de “Sodorina Joana dos Santos 

Assunção”, a Rua ANG-418 na comunidade 

de Garcia, no município de Angelina/SC. 

 

 

                     O Prefeito do Município de Angelina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona a seguinte 

 

LEI: 

 

 

Art. 1º - Fica denominado de “Sodorina Joana dos Santos Assunção”, a Rua ANG-418, entre 

as Ruas ANG-415 e ANG-417, na localidade do Garcia, município de Angelina/SC, 

conforme mapa rodoviário do município de Angelina/SC. 

 

 

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

contrário. 

 

 

Angelina, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

Ramon Exterkoetter 

Vereador PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente proposição tem por objetivo nomear a via pública existente na 

comunidade de Garcia, ANG-418, entre as Ruas ANG-415 e ANG-417, conforme destaque 

em vermelho no mapa rodoviário do município em anexo, com a denominação “Sodorina 

Joana dos Santos Assunção”, que foi uma pessoa de destaque na localidade na área da 

educação e religiosa. 

Referida nomeação se faz necessária, por ser um anseio da comunidade de Garcia, 

conforme abaixo assinado em anexo para homenagear a educadora que residiu muitos anos 

na localidade de Garcia e para facilitação de localização dos imóveis, inclusive para fins de 

entrega dos correios. 

Essas, portanto são as razões pelas quais apresento esta proposição, contando com 

o apoio dos ilustres Pares desta Casa Legislativa para a sua aprovação. 

  

 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2020. 

 

 

Ramon Exterkoetter 

Vereador PT 

 

 

 
Sodorina Joana dos Santos Assunção - Biografia 
Sodorina Joana dos Santos Assunção nasceu no interior do município de São José, 
numa localidade chamada Pagará, onde viveu sua infância. Depois de concluído o 
Ginásio, em São José, entrou na Secretaria de Educação do Estado, como professora 
primária, profissão que seguiu durante toda a sua vida. Casou-se com Arno Assunção 
em 1958 e foi transferida para Garcia, Angelina. Ali o marido foi o titular do cartório do 
distrito e ela professora da então Escola Isolada Estadual de Garcia, onde lecionava para 
os “anos iniciais” que juntavam a primeira e segunda séries do primário. Nessa escola 
ela trabalhou até se aposentar, sendo responsável por iniciar nos estudos diversas 
gerações de angelinenses. Além de lecionar, participava também da vida religiosa da 
comunidade, fazendo parte do corpo litúrgico da Igreja. 
Do matrimônio nasceram sete filhos, sendo que dois deles morreram na infância. Os 
outros cinco filhos são, na ordem de idade: Sérgio (falecido em 2019), Célio, Maria das 
Graças, Sandra e Andréa. 
Em 1982, tornou-se viúva, devido a morte prematura de seu marido Arno. 
Sempre interessada nas atividades acadêmicas, aos 40 anos resolveu retornar aos 
estudos, formando-se no curso de magistério do Colégio Nossa Senhora, de Angelina. E, 
15 anos depois, estudou e se formou em Teologia, para divulgar a Palavra de Deus. 
Ensinou aos filhos muitas coisas que lhes seguiram toda a vida: amor à pátria, à 
comunidade, desafiar as condições difíceis para almejar e obter uma vida digna. No 
outono de sua vida converteu-se à religião protestante e passou a dividir seu tempo 
entra a casa em Garcia e sua residência em Campinas, São José. Fez da vida um 
evangelho de ensino e superação de desafios, na teoria e na prática. 
Faleceu em 2012, em virtude de trágico acidente automobilístico. 
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