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PROJETO DE LEI N' 06812020 DE 04 DE NOVEMBRO DE2O2O,

"DENOMINA, CLAYTON DIAS PIGNATA
cnuz uecÊoo, A UNTDADE eÁstce oe
saúoe Do BAIRRo sANTA LUztA, No
tvtuHlcipto DE BARRETRAS-BA"

e cÂuau MUNtclpAL DE BARRETRAS, EsrADo DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,

APROVA:

AÉ.ío - Fica denominada de "CLAYTON DIAS PIGNATA CRUZ
n/leCÊOO" a Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Luzia, no município de
Barreiras - Ba.

AÉ.2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Sala das sessões, em 04 de novembro de2O2O.

SILMA ALVES
Vereadora - Republicanos
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JUSTIFICATIVA

Clayton Dias Pignata Cruz Macedo nasceu em Brasília em 03 de junho de

1970, filho de Maria Anita Pignata. Lotado na secretaria Municipal de saúde

desde 2008, nos últimos anos, desenvolveu relevante trabalho à frente da

coordenação do Cartão do SUS na Central lntegrada de Regulação - CIR'

sempre atendendo à população com serenidade. sua dedicaçáo ao serviço

público tem berço nas famílias Pignata e Macêdo, tradicionalmente reconhecidas

pelas contribuições ao desenvolvimento de Barreiras. seu avÔ Napoleão Mattos

de Macêdo foi o primeiro fotógrafo da cidade, e sua avó lrene Pignata, a primeira

mulher a se eleger vereadora no município. clayton deixa saudades eternas na

esposa Antônia wirna Ricardo silva, nos filhos Gleiton Mateus, Lucas e Arthur,

demais familiares, amigos e a sociedade de Barreiras' Era exemplo de

companheirismo, tranquilidade e sempre solícito em ajudar e atender bem a

todos. Clayton Dias Pignata Cruz de Macêdo falee,eu aos 50 anos em

decorrência da covid-19, nos leitos contratados junto à Americas Health

Especialidades - AMH, no Hospital central de Barreiras, deixando saudades e

um legado de carisma e dedicação ao próximo.

Sala das sessões, em 04 de novembro de 2020.

ALVES
Vereadora - Republicanos
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