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PROJETO DE LEI

NO

069'2020 DE Oí DE DÉZEMBRO DE 2O2O'

municipio de Barreiras

sc

-

Ba. "

lcÂmeneMUNICIPALDEVEREAooREsDEBARREIRAS,ESTADoDABAHIA'no
uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

APROVA:

Art.1o

- Fica denominada de "

ANA

DO NASCIMENTO CÀRDOSO' 'DONA

BEMBEM"',AUNIDADEAÁSICRDESAUDEdOPOVOAdOdCREtiTO'TEgiãOdORiO
Branco, zona rural do município de Barreiras - Ba'
publicação' revogadas as
Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
disposições em contrário.

Sala de Sessões, 01 de Dezembrode2020'
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PROJETO DE LEI

NO

069/2020 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2O2O'

JUSTIFICATIVA

dispõe sobre a
O Proieto de Lei que submeto à apreciação desta Casa'
'DONA BEMBÉM' '' A
denominaçáo de "ÁÂIÁ DO NASCTMENIO CÁRDOSO'
RETtRO', região do Rio Branco'
,NIDADE AÁSrce DE SAUDE DO POVOADO DE
zona rural do município de Barreiras - Ba'

como BEMBEM' nas@u no
Ana do Nascimento Cardoso, conhecida carinhosamente
zona rural do município de Barreiras Povoado do Val do TeiÚ, regiáo do Rio Branco'

Banodia13demarçodelg22.FilhadeFurtunatoHonóriodoNascimentoeAnna
Moreira do Nascimento.

e mudou se para o Povoado de Sáo Vicente'
Casou se com Estévão Cardoso da Cruz

ondeconstituiusuafamília'Teve06filhos:Edson'Ediçonina'Maria'Estévãoeos
netos'
gêmeos Joáo e José. Ali ela viu nascer mais de 30
ela trabalhou duro na roça'
A família era a sua grande paixáo e por eles
na região
Fez muitas boas amizades, tornando-se conhecida

Benzedeira

de
e muito religiosa, por meio da fé rezava em crianças

quebranto e

dos seus pais tornou-se amante do
através dos conhecimentos empíricos herdados
pessoas que a procuravam' Dona
poder curativo das plantas e chás, ajudando muitas

BembemeradevotadoDivinoEspiritoSantoereunianasuacasatodososanosuma
com muita alegria e devoção'
multidão de pessoas para juntos festejar
daqueles que a conheciam e
corações
nos
saudade
muita
deixou
(Bembem)
Ana
08 de abril de 2017
amavam. Ela faleceu aos 95 anos, no dia

'
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