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Lei Nº 2476/1997

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA A SRª JACIRA AYRES
FISCHER.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

              Art. 1º-Concede  TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA  de União da Vitória a SRª
JACIRA AYRES FISCHER.

               Art. 2º-Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA: JACIRA AYRES FISCHER, nasceu em 12/09/1944, em Erechim-Rio Grande
do Sul, filha de Marinho de Oliveira Ayres e Palmira dos Santos Ayres. Realizou seus estudos no
Colégio Santos Anjos e Escola Normal Professora Amazília. Casou-se em 12/07/1963, com o Dr.
Ney Sant'ana Fischer e deste enlace nasceram quatro filhos: Ney Fischer Júnior, casado com
Mariane Sohn Fischer; Rosselane Ayres Fischer, casada com Gilson Vieira; Marinho Ayres
Fischer, casado com Geovana T. Bueno; e Lisian Ayres Fischer. Reside em União da Vitória
desde 1957. Atualmente está residindo a rua Professora Amazília, 905, nesta cidade. É fácil fazer
assistência social com doações, isso todos nos fazemos a toda hora, e na maioria das vezes para
afastar de nós aquela pessoa que está com problemas e aliviar a nossa própria consciência.
Também vemos muitas ações sociais com intuitos de promoção social e política. Porém o difícil
é realizar obras sociais. Aquelas que necessitem o nosso esforço físico, intelectual e moral.
Acolher a pessoa, dar atenção aos seus problemas e junto com a pessoa buscar a solução. Não
fazer assistencialismo e sim promover a dignidade. Esta é realmente uma tarefa  difícil.
Silenciosa em seus atos, mas grandiosa em suas ações: assim é D. JACIRA AYRES FISCHER,
que dia a dia, neste mundo conturbado e cheio de injustiças sociais, faz a sua parte de prega o
Evangelho. Como uma operaria da doutrina Espírita, trabalha pelos menos favorecidos em
tréguas, sem agradecimentos e sem se deixar abater pelo desânimo. Pessoa frágil e sensível, mas
forte em suas ideais e na sua crença, sabe que estamos aqui neste mundo de passagem, mas que
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temos que cumprir nossas obrigações de Filhos de Deus. E, nesta filosofia, D. JACIRA trabalhou
pela construção do Albergue Noturno Onofre Brittes, que atende pessoas que estão em trânsito
pelas nossas cidades e lá encontram abrigo e alimento. Trabalha incansavelmente pela construção
de 28 casas para abrigar em regime de comodato as famílias da Vila Miséria, estas casas devem
ser inauguradas no próximo mês de julho. Para manter os programas assistências, promove
semanalmente, aos sábados, almoços, nas dependências do Albergue Noturno, onde
pessoalmente dirige a cozinha. Todas as semanas dá atendimento as famílias da Vila Miséria,
levando apoio, consolo e palavras amigas, além de realizar campanhas de agasalhos, cobertores e
enxovais para recém nascidos. Pela sua atuação no meio desta comunidade, dando muito de si e
nada recebendo em troca é que pretendemos homenagea-la com a presente honraria.

União da Vitória, 26 de setembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


