PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 36 / 2016.

Dispõe sobre a concessão de título de
cidadão natalense a Maria Zeneide
Bezerra, 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 cidadão natalense a Maria Zeneide Bezerra.
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, 26 de julho de 2016.

__________________________________
Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora/PSL

JUSTIFICATIVA

Natural de Parnamirim, Maria Zeneide Bezerra formou-se em Ciências
Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no
ano de 1973 e exerce atualmente a função de Desembargadora do Tribunal de
Justiça deste Estado. Pós-Graduada em Administração Municipal, assim como em
Direito Civil e Comercial, foi nomeada Juíza de Direito da Comarca de Touros em
setembro de 1980, sendo promovida, em seguida, para a 2ª Vara da Comarca de
Ceará-Mirim. Integrou a Equipe de Juízes no Projeto Pauta Zero e foi Diretora do
Foro da Comarca de Ceará-Mirim, no ano de 2000. Em 2009, foi designada para
exercer as funções de Coordenadora do Núcleo de Projetos e promovida, por
antiguidade, ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Norte, em agosto de 2010.

Atuou como Coordenadora da Equipe de Juízes convocados para
realização dos serviços itinerantes referentes ao “Projeto Justiça na Praça” entre
os anos de 2007 a 2010 e, ainda, nos Projetos Sociais “Educart” e “Cafuné”, assim
como nos projetos “O Judiciário vai à Comunidade”, “Desenvolver/Integração do
Tribunal de Justiça” e no “Justiça e Escola”. Em 2009, participou da coordenação
da Equipe de Juízes convocados para realizar atos processuais referentes às
atividades do evento “Ação de Cidadania”, na Comarca de Natal. No ano seguinte,
foi designada como coordenadora do Núcleo de Programas e Projetos
Socioambientais do Tribunal de Justiça do RN. EM janeiro de 2013, Zeneide
Bezerra passou a compor a Diretoria da ESMARN como Coordenadora de
Assuntos Institucionais e, em Sessão Extraordinária do Tribunal Pleno do dia 11

de junho de 2014, foi eleita para o cargo de Vice-Presidente na direção do
TRE/RN, para o biênio 2015/2016.

Entre as diversas homenagens recebidas durante a sua carreira jurídica,
Zeneide recebeu o Mérito Auta de Sousa, concedido pelo município de
Macaíba/RN, em setembro de 1976; o Certificado do Conselho Nacional de
Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte parabenizando a 2ª Vara
Cível da Comarca de Ceará-Mirim, Vara da qual é Titular, por atingir a Meta 2,
estabelecida pelos Tribunais Brasileiros durante o II Encontro Nacional do
Judiciário – ‘Identificar e julgar todos os processos judiciais distribuídos’ (em 1º, 2º
ou tribunais superiores) até 31 de dezembro de 2005; e Moção de Congratulações
da Câmara Municipal de Ceará-Mirim/RN e aos servidores da 2ª Vara Cível da
Comarca, pelos relevantes serviços prestados ao povo de Ceará-Mirim,
principalmente por ter atingido a pauta zero no ano de 2009.
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