
Câmara Munícíyaf {e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 0001 -7 0

Cámara Municipalde Qarreiras - -

Eml às nQ|

Denomina de - CRECHE EDINA DOS PASSOS DE DEUS' a

Creche Localizada no bairro Sombra da Tarde, nesta cidade de

Barreiras BA.

Edina dos Passos de Deus, a creche

nesta cidade de Barreiras - BA

data de sua publicação, revogadas as

Art. 1' Fica denominada de Creche
localizada no bairro Sombra da Tarde,

Art. 2" Está lei entrará em vigor na

disposiçoes ao contrario.
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PROJETO DE LEI NO OO49/19, DE 15 DE JULHO DE 2019. P rotocolo no

EMENTA:

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS' ESTADO DA

BAHIA, no uso de suas atribuiçóes legais'

Aprova:

Sessões, 15 de Julho de 2019.
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Edina dos Passos de Deus nasceu no dia 8 de Agosto de 1942 no municipio

de cristopólis - Bahia, oriÃ" de uma familia tradicional daquela cidade' filha

do senhor Joáo da c,u' à" Deus e Jovina dos Passos de Deus' sendo a

segunda filha de nove irmãos'

Casou se em 1963, aos 19 anos de idade com o senhor Valdemy Domingues

dos Passos, constituindo uma linda familia de doze filhos a qual ao lado de seu

esposo educou os com mu'to cannno' amor dedicação e firmeza' corrigindo

;;;;;; necessário e orientando para que todos se tornassem homens e

i,rtn"r", de bem que contribuisse para um mundo melhor'

Edina dos passos de Deus tinha o dom de educar' iniciou sua vida educacional

nos anos 70 com o Programa de alfab

aos joven

oportunida

ilTliJ:ia" Povoado do Tatu' ministrando aulas para Educação lnrantil no

diurno e programa do MOBRAL no noturno aos adultos e jovens dessa

comunidade.

No dia 23t1Ot2O12 Edina Passos de Deus' veio a falecer em

decorrência de pancreatite aguda' deixando um grande legado para seus

familiares e amigos-
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