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SOUZA

CENTRO XXVI" A
Unidade de Saúde da Família
Centro XXVI.

e cÂmanl MUNtclpAL DE BARRETRAS,
suas atribulções legais e regimentais.

ESTAOO DA BAHIA, no uso de

APROVA:

Art. ío - Fica denominado de
SOUZA CARDOSO - CENTRO

"UN|DADE DE SAúDE

ol rauÍlte

MARCELo oE

xxvt", localizado no Centro de Barreiras _ Bahia.

Art.2., - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando_se as

disposições em contrário.
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O Filho de Nilo Lemos Cardoso Filho e Magda María Cardoso e Souza,
nascido em Barreiras no dia 17 de Agosto de 1 982.
lniciou sua vida estudantil muito cedo na Escola Sonho de Talita, onde
permaneceu até a conclusão do fundamental I (antigo primário), indo para
COOPEB, preferindo se transferir para o colégio padre Vieira, por tais eventos
esportivos, onde fez parte como jogador de vôlei, levando vários títulos para
essa instituição, sendo contemplado a subir várias vezes no alto do pódio em
companhia do seu parceiro Vitinho.
Do término do 2o grau foi para Salvador, cursou no Águia pré-vestibular,
na busca de conseguir ingressa como acadêmico de Medicina, época em que
foi convidado e passou a fazer parte do elenco de jogadores de volei do Bahia
Esporte Clube.
Com a chegada da FASB e UNYAHNA, prestou vestibular de
Direito passando e fazendo até o 40 semestre. Na mesma época aos 1g anos
foi submetído a um teste para trabalhar no Bradesco onde ficou por 05 anos
chegando a ser supervisor regional dessa instituição bancária.
Seguindo seu desejo maior de ser médico, abriu mão de tudo,
inclusive da convivência familiar, partiu para Bolívia, ficando até o 40 ano de
Medicina, por achar mais acessível, transferiu-se para Foz do lguaçu, onde
mantinha residência e estudava no Paraguai na Faculdade onde concluiu seu
curso de Medicina.
No dia 26 de Abril de 2017 em Ciudad det Este, no Hospital de
Minga Quaze, exercendo o que amava Íazer, Íoi acometido de uma parada
cardiorrespiratória, que levou a óbito, tirando o direito de realizar seu maior
sonho, colar grau e receber seu diploma de Médico, objetivo maior de sua vida,
voltar para servir sua cidade e seus conterrâneos, pessoas que aqui moram.
Marcelo partiu deixando sua família, filho Pedro Henrique Vidal
Cardoso, um vazio que jamais será preenchido.
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JOAO

FELi
VEREADOR

-

LACERDA
PTB

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 36ll-9600 - Foneffax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-El0l

