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EMENTA: Concede o Título de Cidadã Benemérita de Santa Maria Madalena 

a senhora GEROZITA SERRA PORTUGAL. 

 

A Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, por seus representantes legais 

aprovou e eu promulgo a seguinte 

 

RESOLUÇÃO: 

 

ART. 1º - Fica concedido o título de Cidadã Benemérita de Santa Maria 

Madalena a senhora GEROZITA SERRA PORTUGAL, nascida neste 

município, em 23 de janeiro de 1921. 

 

§ ÚNICO - A justificativa que fundamenta a presente proposição, será 

publicada como parte integrante da presente Resolução.   

 

ART. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Salão Tude Portugal, em 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

NESTOR LOPES 

Vereador – 1º Secretário 

 

JUSTFICATIVA:  

 

No dia 23 de janeiro de 2021, a querida madalenense GEROZITA SERRA 

PORTUGAL, comemorou um SÉCULO de vida! Dona Gerozita é filha do 

casal Jerônimo Serra Portugal e Zita Maria Freira, nascida em Santa Maria 

Madalena/RJ, no dia 23 de janeiro de de 1921. 

 

Casou-se em 14 de outubro de 1937, com o também madalenense Antônio 

Serra Portugal, cujo matrimônio foi presidido pelo Juiz de Paz Jonas Serafim 

Guinancio, tendo como testemunhas: Astolpho Erves de Castro, Esther Braz 



                     

 

de Castro, Hermes Pontes e Maria Madalena Rangel. A homenageada tinha 9 

irmãos: Afonso, Maria da Cruz, Ciro, Zinga, Jarila, Gerominho, Doralice, 

Luzia e Neli. 

 

Dona Gerozita é moradora na cidade de Colatina, no Norte do Espírito Santo, 

desde o ano de 1978, quando deixou o seu torrão natal para acompanhar 

alguns dos seus filhos que foram ganhar a vida nas terras capixabas, onde a 

família floresceu e hoje detém a estima e o carinho de uma grande legião de 

amigos. 

 

A nossa querida aniversariante chegou à marca dos 100 anos de vida 

extremamente lúcida, desfrutando de boa saúde e mantendo o seu jeito calmo 

de ser.  

 

Como mulher de muita fé carrega consigo a capacidade de irradiar paz e 

serenidade a todos os que lhe estão próximos no seu dia a dia, cujo modo de 

ser contribuiu sobremaneira para que chegasse ao seu centenário de vida com 

vitalidade e lucidez, sempre cercada de familiares e amigos. 

 

Dona Gerozita é um verdadeiro exemplo de vida para todos os seus familiares 

e amigos, porquê não dizer: de todos nós madalenenses que temos muito 

orgulho de termos entre as famílias que muito contribuíram para o 

engrandecimento do município de Santa Maria Madalena, a família da querida 

homenageada. 

 

Dona Gerozita é mãe de 12 filhos: Geronir, Zélio, Ziléa, Ciro, Arli, Esmar, 

Zenir, Celi, Lucimar, Geraldo, Rita e Valdenir, sendo também avó de 23 

netos: Rogério, Rosimere, Alan, Marcelo, Andréa, Sueli, Luciana, Girlani, 

Emerson, Renata, Rafaela, Daniele, Cristiano, Antônio Vinícius, Eduardo, 

Alex, Alexssandro, Patrícia, Caroline, Leandro, Yasmin, Lorran e Leonardo, 

tendo ainda 29 bisnetos e 06 tataranetos.  

 

Pelos motivos acima expostos, estamos certos de podermos contar com o 

apoio e votos dos ilustres pares, à aprovação do presente projeto de Resolução, 

por tratar-se de justa iniciativa desta Casa Legislativa para com a querida 

homenageada.   

 

                               Salão Plenário Tude Portugal, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

NESTOR LOPES 

Vereador/DEM 

 


