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PROJETO Df LEI n" 0J0/2019.22 de abrit de 2019.

Bartetras'Bt' Dispõe sohre a denominoção rto Prétlio
Ptiblico Municipal que serú locoliza o no
Bairro Serra do Mimo, Posto tle Soúde
Helmo Sontona Sontos Silveiro e do outros
proviclências.
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A CÂMARA MUNICIPAL Df BARREIRAS, EsrADo DA BAHIA, no uso de suas

atribuiçÕes legais e regimentais, aprova a seguinte lei.

APROVA:

Art. 1., - Fica denominado o Prédio púbrico Municipar que será rocalizado no
Bairro serra do Mimo nesta cidade, de posto de saúde Municipar Herma
Santana Santos Silveira.

Art. 2o - A Administração Municipal, providenciará praca de identificação a ser
fixada no local.

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, 22 de abril de 2019

Alme essia§ da
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JUSTIFICATIVA

Apresento o seguinte projeto de Lei para apreciação dos nobres
Pares que compÕe esta Egrégia Casa de Leis.

Senhores Vereadores e Vereadoras, queremos através deste gesto,
homenagear a SÉ Helma Santana Santos Silveira.

Helma Santana Santos Silveira, desde criança sempre teve o prazer em
servir quem a procurava, ainda que fosse com uma palavra. por este motivo
ela escolheu sua graduaçáo a psicologia e então ingressou na Faculdade de
Barreiras em que concruiu o seu curso de psicologia em dezembro de 2014.
Daí então surgiu o desejo mais lindo do seu coração: montar um consultório e
dividir parte do seu dia com atendimento voluntário para pessoas desde
crianças a adultos, que não tivesse condições financeiras para um tratamento
psicológico.

Helma faleceu em 14 de junho de 201g, com 37 anos de idade. Os
seus sonhos foram interrompidos porém uma semente foi plantada no coraçáo
daqueles que a amavam.

Helma Santana Santos Silveira, exemplo de filha, irmã, mãe e esposa,
deixou marca de amor e solidariedade ao próximo, sendo orgulho e saudades
para todos os familiares e amigos.

Sala das sessôes, 22 de abrll de 2019.

Vereador-DEM
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