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PROJHTO DE LHI N° 066/2022.

Disp6e sobre a denominagao de rua Professora Dalmerina
Oliveira   Alves,    situada   no   bairro   Buenos   Aires,   no
Municipio de Amontada.

0  VEREADOR ABAIXO  SUBSCRITO,  COM ASSHNT0  NESTA  AUGUSTA

CASA,  no uso  de  suas atribuic5es  legais,  faz  saber que  a Camara Municipal  de  Amontada

prop6e o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1° Fica denominado de rua PROFESSORA DALMERINA OLIVEIRA ALVES,

o  trecho  situado  ao  Norte  com  a  Rua  Raimundo  Antero  Rodrigues  e  a  Av.  Jos6  Agenor

Heurique, ao Sul com a Av. Jos6 Agenor Henrique, ao Leste com o im6vel de propriedade do

Patrim6nio de Nossa Senhora da Conceigao e ao Oeste com a Rua Francisco Marfim Rodrigues

no Bairro Buenos Aires, Cidade de Amontada, neste Municipio

Art.  2°  Fica  o  6rg5o  competente  desta  municipalidade  com  a  responsabilidade  de

providenciar  a  colocagao  da  placa  de  identificagao  e  de  comunicar  as  repartie6es  pdblicas

municipais, estaduais e federais sobre a denominagao oficial outorgada por esta Lei a referida
\.

rua.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Pedro Jacinto de Oliveira, aos 29 de novembro de 2022.
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JUSTIFICATIVA QI0GRAFIA)

Ref. Projeto de Lei do Legislativo n° 066/2022
Autoria: Paulo Berg Melgago.

Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores,

Visa o presente projeto de lei homenagear uma cidada de relevante importancia para o
Municipio  -  Da]merina  Oliveira  Alves  -  destacando  seu  nome  em  uma  rua  do  nosso
Municipio.

Dalmerina  Oliveira  Alves,  nasceu  em  30  de  abril   1971.  Filha  Lindalva  Barros  de
Oliveira  Alves  e  Cicero  dos  Santos  Alves,  a  mais  velha  de  quatros  irmaos,  Dalmeciane,
Dalciane (in memorian) e Marciane.  Casou-se com Mauro  S6rgio e desse enlace tiveram dois
filhos, Halisson, hoje com 24 anos e Hevelin com 17 anos.

Iniciou   seus   trabalhos   como   Professora,   formada   e   p6s   graduada,   com   muita
compet6ncia  e  dedicagao  exerceu  por anos  a  sua fungao  de  educadora.  Teve  a  sua  carreira

profissional  interrompida  no  ano  de  2008,  onde  a  mesma  descobriu  atrav6s  de  exames  de
prevencao urn cancer de mama.

Dalmerina, por ser uma pessoa de muita fe e garra, lutou muito contra a doenga, nunca
desanimou, nunca reclamou,  sempre com urn sorriso no rosto ela acreditava e impulsionava a
todos a acreditar que essa luta seria vencida por Deus e por ela e que ela iria ter a. sua tao sonhada
cura, mas, os planos de Deus nao sao os nossos,  e Deus a chamou no dia  12.de novembro de
2017.

Dalmerina foi uma grande de filha,  esposa,  mae, profissional,  e uma mulher cheia de
Deus, inspirava a todos com sua docura e forma de enfrentar urn tratamento que travou durante
muito tempo, tratamento muito doloroso e agressivo, tanto para ela, como para sua familia e a
todos que a acompanhavam.

Como m5e o seu maior sonho era vcr seus fllhos cresceram e ser tomarem pessoas de
ben, Dalmerina nao esta mais presente aqui entre n6s, mais perto esta quem mora em nossos
corag6es, e para sempre sera lembrada.

Plenario Pedro Jacinto de Oliveira, aos 29 de novembro de 2022.
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