São Pedro da Aldeia

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0011/2020
Em, 27 de março de 2020

FICA CONCEDIDO AO EXM°. SR. BRUNO
FELGUEIRA
DAUAIRE
–
DEPUTADO
ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO, O “TÍTULO
DE
CIDADÃO
ALDEENSE”,
PELOS
RELEV ANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO
ESTADO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA NO USO DE SUAS
A TRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1° - Fica concedido ao EXM°. SR. BRUNO FELGUEIRA DAUAIRE –
Deputado Estadual do Rio de Janeiro, o “TÍTULO DE CIDADÃO ALDEENSE”, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado.
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIV A
Bruno Felgueira Dauaire Deputado Estadual, atualmente filiado ao PSC (Partido
Social Cristão)
Começou a sua participação na militância política como Presidente do Diretório
Acadêmico Rui Barbosa, na Universidade Candido Mendes, onde se formou bacharel
em direito, já na Universidade Federal Fluminense (UFF), cursou pós-graduação na
área de Administração Pública.
Advogado, militante e bom comunicador, Bruno sempre levou para o seu
programa de rádio todos os temas que abordavam diretamente o interesse e o cotidiano
das pessoas. Atualmente, Bruno vem desenvolvendo, na condição de membro da
Comissão de Segurança Pública da OAB, um trabalho ativo para diminuir a violência
no estado do Rio de Janeiro.
A família de Bruno é originária da região Norte e Noroeste Fluminense, mais
precisamente nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Santo
Antônio de Pádua.
Seu avô, Alberto Dauaire, foi vereador por três mandatos, presidente da Câmara e
Prefeito do Município de São João da Barra. Alberto Dauaire também foi Deputado
Estadual, por sete mandatos, secretário do Trabalho e Secretário de Viação do saudoso
Leonel Brizola. Sempre atuando politicamente na região Norte e Noroeste Fluminense.
Seu pai, Betinho Dauaire, foi prefeito de São João da Barra por dois mandatos,
tendo sempre grande aceitação popular. A família Dauaire tem a tradição de 65 anos de
vida pública, Bruno agora empresta seu nome para representar a nova geração que quer
contribuir com a democracia.
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Ao longo de todos esses anos, não foram apenas vitórias nas urnas que
consagraram e fizeram com que a família Dauaire fosse respeitada por partidários e
adversários, o mais importante foram os resultados dos trabalhos, que passaram pela
luta e pela democratização do país nos tempos da ditadura, a recuperação administrativa
e de infraestrutura de diversos municípios e regiões e a conquista de prêmios
internacionais por combate ao analfabetismo e a pobreza, chegando a receber o
certificado de reconhecimento da Organização das Nações Unidas.
Bruno, que aos 29 anos divide o tempo entre o escritório de advocacia, a
militância política e a família, prossegue contribuindo para que as diferenças e as
desigualdades diminuam cada vez mais para a conquista de uma nação mais justa.
Na qualidade de Legislador fico honrado de propor aos meus Nobres Pares a
presente Láurea que tem por escopo parabenizar a dedicação e empenho demonstrados
pelo EXM°. SR. BRUNO FELGUEIRA DAUAIRE – Deputado Estadual do Rio de
Janeiro.

Sala das Sessões, em 27 de março de 2020.
BEA TRIZ SOARES GOMES LEITE
V ereador(a) - Autor(a)
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