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Protocolo no

PROJETO DE LEI N" 067/2019, de 30 de Julho de 20í9
in atu ra do

Eúti^nário

EMENTA: Denomina Creche Municipal
Rosália Silva De Carvalho Souza, a
Creche Municipal do Bairro Vila
Amorim, nesta cidade de Barreiras-Ba

A CAMÂRA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA,
suas atribuições legais e regimentais,

NO USO dE

APROVA:
Art. 1o Fica denominado de Creche Municipal Rosália Silva De Carvalho
Souza , localizado no Bairro Vila Amorim, nesta cidade de Barreiras-Ba.
Art. 20 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposiçôes em contrário.

Sala das sessões, 30 de Julho de 2019
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A senhora Rosália Silva de Carvalho Souza, nasceu em 26 de Julho de 1942, na

cidade de Curimatá, no estado do Piauí, veio para Barreiras aos 17 anos.

e único amor, o Sr. Luiz Matias de
Souza, conhecido como Luiz Padeiro. Ainda em Barreiras tiveram seus 04
Aos 22 anos casou-se com seu primeiro

primeiros filhos, em 1974 ainda na cidade de Campos Belos, deu a luz ao seu
quinto filho e no ano 1975, regressa de volta para Barreiras. Nesse mesmo ano

acontece a invasão no Loteamento Boa Vista l, que passou a ser denominada

de Vila Amorim, e dona Rosália nem barraco tinha, morou em baixo de um
cajueiro, até conseguir construir o seu barraco e a Comunidade São João
Batista, que em missões vem nos ofertar o Cruzeiro e fundar a Comunidade São
Francisco de Assis, a humilde igreja se estabelece também embaixo do cajueiro,
nossa comunidade se torna mais forte, através da fé.

Finalmente consegue dar a volta por cima, e compra sua casa. Bem melhor
financeiramente, consegue abrir uma padaria, onde passou a dludar, retribuindo
a ajuda que teve, saciando a fome de muita gente.

Membro ativa na igreja ajuda a fundar o grupo de oraçâo GMFF, e se tornou
Ministra da Eucaristia, e com isso se torna uma referência em oraÉo, e assim

viveu sua fé, se doando

a sua comunidade com muito amor e

carinho,

conduzindo a todos para a igreja, cumprindo fielmente o seu papel cristá até o
dia do seu falecimento em

VEREADOR PPL
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