PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº14 / 2014.

Dispõe sobre a concessão de título de
cidadã natalense à Loyse Madeleine
Raboud Mascarenhas de Andrade, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 148 do
Regimento Interno, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o
presente Decreto Legislativo:

Art. 1º: Concede título de cidadã natalense à Loyse Madeleine Raboud
Mascarenhas de Andrade, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços
prestados a este Município.
Parágrafo único. A honraria será conferida em Sessão Solene, a ser
convocada pelo Presidente da Câmara Municipal do Natal, especialmente para
este fim.
Art. 2º As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo correrão por
conta das dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Natal, 27 de maio de 2014.

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora

APROVADO – 21.08.2014

JUSTIFICATIVA

Loyse Madeleine Raboud Mascarenhas de Andrade foi a primeira
estagiária suíça da obra que o Padre Sabino fundou em Mãe Luiza no ano de
2006. Veio a Natal com a intenção de passar um ano colaborando com uma
experiência social que beneficiasse os mais pobres e escolheu esta cidade devido
a presença de um tio seu aqui, o sr. Jean Joseph Raboud, que recebeu da
Câmara Municipal do Natal o título de cidadão natalense.
Na Suíça, Loyse trabalhava como Assistente Familiar, uma profissão que
não existe no Brasil e que realiza um importante trabalho de apoio às famílias que
atravessam dificuldades. Nessa profissão já na Suíça, Loyse tinha contato com
situações extremas, famílias que haviam perdido os pais, idosos vivendo toda
sorte de dificuldades e vulnerabilidades, doentes terminais, pessoas com déficits
mentais ou viciados em drogas. A lida com os vulneráveis sempre fez parte da
vida profissional de Loyse. No Brasil, ela formou-se em Serviço Social, foi aluna
laureada da sua turma na UFRN e assumiu a responsabilidade da direção do
Espaço Solidário, casa de idosos ligada ao Centro Sócio-Pastoral Nossa Senhora
da Conceição. Antes de assumir o Espaço Solidário, participou da coordenação do
Projeto Amigos da Comunidade, que tinha como meta a redução da mortalidade
infanto-juvenil no bairro.
Mais que isto, organizou com sua família e amigos na Suíça a Association
Amis de Mãe Luiza, entidade que há 20 anos colabora com o Centro SócioPastoral.
Loyse também formou a sua família em Natal, casou-se com o dr. Ion de
Andrade em 1988 e tiveram três filhos, Letícia, estudante de psicologia na UFRN,

Mateus, estudante de Direito na UFRN e Bruno, estudante de Educação Física na
UFRN.
Vive em Natal desde 1986 e já tem mais tempo de vida no Brasil do que
na Suíça.

Natal, 27 de maio de 2014.

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora

