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PROJETO DE LEI N'066/2021, de 16 de Agosto de 2021

EMENTA: Denomina Posto de Saúde da Família
lrene Nascimento de Souza , o Posto de Saúde da
Família a ser Construido no Bairro Santo Antônio
nesta cidade de Barreiras- Ba

N CÂUENN MUNICIPAL OE BARREIRAS, ESTAOO DA BAHIA, no USO dE SUAS

atribuições legais e regimentais,

APROVA:

Art. 1o Fica denominado de Posto de Saúde lrene Nascimento de Souza localrzado no

Bairro Santo Antônio, nesta cidade de Barretras-BA

Art. 2o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as drsposrçÔes

em contrário.

Sala das sessóes, 16 deAgosto de2021 .
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Irene Nascimento de Souza, filha de Ana Maria Honório do Nascimento e João Alves de Souza,

nasceu em 30 de Outubro de 1959, no povoado do Rio Branco município de Barreiras no Estado da

Bahia.

Com mais de 40 anos que reside no município, veio para Barreiras quando foi abandonada por

seu primeüo marido, jmto com seus dois filhos mais velhos João Paulo e Laeide, de outro

relacionamento a mesma teve mais 05 filhos Luciana, Edione, Carlos Eduardo, Luiz Felipe e

Joilson, e tem 14 netos e 02 bisnetas. Assim que chegou na cidade de Barreiras, passou por muita
dificuldade e sofrimento, passou fome com os filhos sua única referência era sua mãe Ana Maria e

assim criou seus filhos com amor e com respeito sempre tentando üazer seus filhos para o caminho

do bem e na presença de Deus. Residiu a mais de 21 anos no Bairro Santo Antônio, o qual foi umas

das moradoras mais antiga e onde teve um grande papel dentro da Igreja Católica da comunidade;

aonde desempeúou o papel de lÍder da pastoral da criança, da Coordenação da comunidade, e da

Coordenação do grupo de orações. Foi a pioneira junto com Dona Irá e a irmã Raimunda no

desenvolümento religioso da comunidade do Bairro Santo Antônio, Nova Conquista e Vila
Amorim.

Sempre pensando posiüvamente, tentava usar o que podia para fazer com que o bairro Santo

Antônio não fosse esquecido e mesmo sem ter condições fazia o possível para ajudar a todos.

Diante da falta de um espaço adequado, muitas vezes Dona Irene reunia as pessoas em cirmpo

abeno para celebrar e fazer missas, ou até mesmo cedia sua residência como espaço para ser

celebrado os batizados no Baino Santo Antônio.

O papel de dona Irene foi importanúsimo pro desenvolvimento religioso da comunidade ; sem ela

e Dona Irá nada teria acontecido. Tendo o reconhecimento de mútos hoje por ter influenciado

positivamente na üda de muitos. No dia 10 abril de 202L faleceu aos 63 anos, devido a
complicações de saúde por causa do Coü19. Mulher gueneira que sempre lutou por tudo e todos

deixou saudades em todos que üveram o prazer de lhe conhecer.

VEREADOR MDB

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 361l-9600 - Fone/Fax: (77) 36tl-9628
Home Page: w'ww.camaradebaneiras.ba.gov.br Ouüdorir: 0800-075-8101


