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pRoJETo DE DECRETO LEGISLATTvo N" tl ,DE 2org.
(Proponente: Veteador Âlécio Espínola/PSC)

Outorga o Título de Cidadão Honorário de Cascavel ao
Dr. Nilo Laerse de Rezende.

DE CASCAVEL

/ /9-A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doPalzr.á, apÍova:

Art. 1" Este Decreto Legislativo outoÍga o útulo de Cidadão de Cascavel ao Dt. Nilo
Laetse de Rezende, em homenagem aos seus luzidos e meritórios serviços prestados a cidade de

Cascavel, em especial pela sua impottante participaçáo na fundação da Âssociação Cascavelense de

Àmigos de Surdos (ÂCÂS) e da Associação de Portadores de Fissuta Lábio Palatal de Cascavel
(APOFTLÂB).

Att. 2" Â referida outoÍgâ poderá seÍ entÍegue em sessão solene devidamente agendada e

convocada pela Presidência Casa.

Art. 3" Este Decreto Legislativo entÍa na data de sua publicação oficial.

Palâcio José Neves Formrghieri,6T" arivetsário de Cascavel.

Em 25 de outubro de 2019.

Exposição de Motivos

Outotgat uma honrarra táo especial, como é a Cidadania Honorátia, se

torna muito gtatificante paÍa esta Casa de Leis. Agota, outoÍgaÍ tão nobre título a um cidadão que
durante sua traietória de vida empÍegou seus conhecimentos, seu profissionaüsmo e sua vida em prol
de nossa cidade, já é motivo de orgulho, feücidade e honta, pois estará se garantindo que essâ pessoa

(Dr. Nilo Laerse de Rezende), tenha seu reconhecimento aprovado pela população cascavelense.

Esta homeÍragem que a Câmara Murucipal de Cascavel presta ao Dr. Nilo
Laerse de Rezende, não é mais do que o reconhecimento de uma trajetória de vida vitoriosa, digna, que

enobtece ainda mais este Diploma de Cidadão Honotário.

Â vida nos tem ensinado que o métito não vem poÍ acaso. As pessoas

podem até receber um dom supedor, mas em todos os casos as vitórias pata si e p^t^ os demais que the

cercam, são frutos de muita persistência, empenho pessoal, planejamento de ações diárias fumes e bem
coordenadas, seguidas de pequenas, mas contínuas conquistas, até a obtenção de um obieuvo maiot. E
o Dr. Nilo Laerse Rezende possú, corr. ceÍteza, todos esses aúibutos.
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Dr. Nilo Laerse de Rezende, o sucesso que hoje alcança é fruto dos seus

méritos e esforços, que há anos vem demonstrando com suas ações, sejam essas, como cirurgião
dentista, nas ações sociais que implantou, Ílâ vida pessoal e famiüar ou até mesmo em um simples gesto
de amor ao próximo, sem poÍ isso querer algo em tÍoca.

Por isso, podemos dizer sem eÍÍaÍ, que o Senhor é exemplo de pessoa que
deve ser següda por todos aqueles que o admiram e o quetem bem. Cascavel só tem a agradecer a sua
escolha em fazer moradia por aqui, pois, graças a sua vinda e suas ações, Cascavel se privilegiou com o
crescimento e desenvolvimento.

Sua biografia demonstra um pouco mais da rmpotância desta Casa de Leis
em concedet essa tão nobte hontada.

BIOGRAFIÂ

História Dr. Nilo Laerse de Rezende

Dr. Nilo Laerse de Rezende, nâsceu no dia 1" de fevereiro de 1939, em Três Lagoas - MS.
Cresceu na cidade Cassilândia - MS, a qual foi fundada poÍ sua famita. Seus pais, Armando Rezende e
Guiomar Rezende, tiveram seis filhos, sendo o Dr. Nilo o mais Ílovo.

Na sua adolescência foi estudat no colégio evangélico na cidade de Lins - SP e ao termino do 2"
grau foi pata Curitiba (PR) pÍestaÍ vesnbulat para Odontologia na Universidade Federal do Paranâ,
onde se formou como Cirurgião Dentista, sendo a primeira pessoa a tet cutso superior na cidade de

Cassilândia. Postedotmente, fez uma especiabzaçào em implantes dentários. À escolha pela profissão
foi espelhada no avô, que eÍa dentista prático.

E no ano de 1965, após sua fotmatuta, veio trabalhaÍ em Cascavel - PR, sendo o 5" dentista
aqui chegar e um dos pioneuos desta cidade.

Em 1968, casou com Dona Dolores Saraiva de Rezende, com quem tem três filhos: Âtila,
Grazíeü, eJadir, todos nascidos em Cascavel/PR, e atualmente tem seis netos. Cabe ressaltar que o Dt
Nilo é muito cúdadoso com a familia, está sempre junto, apoiando os filhos, muito carinhoso e

atencioso com os netos, pÍonto a aludar. Sendo também, um homem de muita fé e temor a Deus.

Em 1970, ajudou a fundar a Associação Brasileira de Odontologra de Cascavel, sendo o
pnmeiro ptesidente da Associação,

Em 1975, juntamente com sua esposa, participou ativamente na fundação da Escola Tia Âmélia,
que posteriormente se tornou a ÂCAS (Associação Cascavelense de Âmigos de Surdos), sendo o
primeito presidente da Associação. Em 1991, ajudou na fundação do "Centrinho"- APOFILÂB
(Âssociação de Pottadores de Fissura Lábio Palatal de Cascavel).

Dr. Nilo paticipou de consftução de obras impottantes, como o prédro da Receita Federal, do
Àeroleve e do Autódtomo de Cascavel.
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O Dt Nilo é amante da aviaçáo, úou o Brevê no inicio de 1.971., desde então não patou mais de

voar, sendo hoje, com 80 anos, um dos pilotos mais experientes do Brasil e que ainda pilota, com
aptoximadamente 12.000 horas de voo. A paixão pelos aviões é passada de geração paru geraçào, o
irmão do Dr Nilo foi o pdmeiro piloto de Cassilândia, e dois filhos do Dr Nilo também são pilotos.

Dr Nilo fez da sua paixão, um bem ao próximo, pois na época que Cascavel não tinha
atendimento médico, ele auxiliava âs pessoas que ptecisavam, levando paÍa outÍas cidades. Nesses 48
anos de avtaçáo, tem múta aventura pata contaÍ, entÍe elas: quando estava voltando de Santarém e o
motor do avião paÍou, tendo que pousaÍ de emergência e também quando passou embaixo da Ponte da

Amrzade, enúe outÍas.

Dr Nilo atuou 33 anos como Cirurgião-Dentista, e atualmente auxi.lia os filhos no ramo da

Construção Civil e do Agronegócio. Em 7997, juntamente com seu filho Jadir Saraiva de Rezende
fundou a Consüutoru Saraiva de Rezende, atualmente uma grande teferência na cidade de Cascavel.

Essa homenagem ao Dr Nilo, poÍ suâ dedicação ao ctescimento de nossa cidade.
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