Carnara Jvhmícyof

ú Barreíras - tsA

CNPJ: 16.256.893/000 I -70
Projeto de Lei

no 055/2018,

de 06 de agosto de 20í8

" Dispõe sobre a Denominação do
Posto de Saúde no BaiÍro São
Pedro de Marina FeÍÍeiÍa da Silva.

a cÂuaRa

MUNtctpAL DE BARRETRAS, ESTAoo DA BAHIA, No

uso

DE

suAS ATR|BUTçOES LEGATS E REGTMENTATS

APROVA:

Art.

10 Fica denominado

de MARINA FERREIRA OA SILVA, o Posto de Saúde

localizado no Bairro São Pedro, próximo a pousada Lucas, entre as Avenidas Alberto

Amorim e Rua São Pedro.
Art. 20 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogado as disposições
contrários.

Sala da Sessôes, 06 de agosto de 2018.

VEREADOR DEM
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JUSTIFICATIVA

o

referido Projeto de Lei visa dar denominação de MARINA FERREIRA DA sILVA ao
Posto de saúde localizado no Bairro são pedro, entre as Avenidas Alberto Amorim e Rua
São Pedro, em homenagem a supracitada, uma mulher que ao longo de sua vida no
município de Barreiras, buscava através de atos caridosos contribuir para o bem-estar
daquelas pessoas mais necessitadas que a procurava.
Nascida no Estado de Alagoas no dia ',l4 de maio de 1943, Marina Ferreira da silva era
filha de Estevam Ferreira da Silva conhecido como (Zé caetano) e Altina FerreiÍa. Aos

dez depois de sete anos do falecimento de sua mãe, migrou-se para o Municipio de
Barreiras com seus pai, madrasta e irmãos, onde posteriormente constituiu familia vindo

a casar com o

senhor Manoel Rodrigues da silva conhecido como Sr. Eliziário
estabelecendo moradia no Bairro São Pedro nesta cidade de Barreiras.
"Dona Marina", como era conhecida por todos foi mãe de 11 filhos biológico sendo 02
homens e 09 mulheres, destes os 02 homens vieram a falecer ainda recém-nascidos e
as mulheres juntamente com mais 03 filhos de criaÇão cresceram em sua residência no
Bairro são Pedro antigo Rêgo. Tornou-se uma pessoa muito conhecida e de referência
no Bairro Pedro, nas redondezas e no próprio município por suas ações de solidariedade

e generosidade com todos que ali chegavam. Muito determinada junto com outros
moradores ajudou na criação da Íeira livre do Bairro São pedro Antiga ,,íeirinha,,e atual
Feira da vila

Rica

Muito acolhedora transformou sua residência em uma espécie de
pousada para acolher pessoas doentes, mulheres geslantes que vinham .ganhar
neném", especialmente as que chegava da zona rural com familiares e não tinha onde

ficar, dando assim abrigo e alimentaçào aqueles que necessitasse e balesse em sua
porta. Além de muito generosa Dona Marina gostava de dar bons conselhos e muitas
pessoas gostavam de visita-la para conversar e ouvir as palavras de conforto que ela

sempre tinha para transmitir. Possuia uma maneira especial para tratar as pessoas
doentes, idosos, pessoas acometidas de problemas mentais, crianças e tudo isso fizera

com que os vizinhos e amigos do Bairro São Pedro e outros lugares tivessem uma
proíunda admiração e respeito pela saudosa Dona Marina.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101

Câmnra hvlllnícíyof {n tsarreíras - tsA
CNPJ: I 6.256.893/000 I -70
Muito trabalhadora ensinou as suas 09 Íilhas biológicas e os 03 que ela adotou o
caminho da honestidade, do respeito e principalmente do amor ao próximo, deixando
assim um legado, uma história de vida, bons exemplos para todos especialmente para

filhos, netos, bisnetos. Dona Marina Íaleceu aos 56 anos de idade, em maio do ano
2000, após complicaçóes do quadro de diabetes. Mas sobretudo com sua partida ficou
a essência, deixou seu grande exemplo de mãe, esposa, filha, amiga

Assim, solicito aos nobres colegas, a aprovaÇão deste projeto importante em Homenagem
a Saudosa MARINA FERREIRA OA SILVA que terá assim grande aceitaçáo por parte da
população do bairro São Pedro e adjacentes

Sala da Sessões, 06 de agosto de 2018.
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