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Projeto de Lei n.º 012/2013 

 
 

“Dispõe sobre denominação da Unidade de 
Saúde da Família, situado na Av. Gonçalo 
Antunes Bezerra, que passa a ser 
denominado “Unidade de Saúde Manoel 
Bezerra da Silva”, e dá outras 
providências”. 

 
 

ANTONIO MACIEL MIRANDA GALINDO, CLÓVIS MARTINS 
BEZERRA, GERALDO DE LIRA PAES, JOSÉ FLÁVIO INÁCIO DOS 
SANTOS, MARLENE LIMA DA SILVA e RUBENS FERREIRA DINIZ, 
vereadores, abaixo assinados, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 78, 
Inciso III, do Regimento Interno apresentam o presente Projeto de Lei: 

 
Art. 1º - A Unidade de Saúde da Família, situado na Av. Gonçalo 

Antunes Bezerra, passa a ser denominada “UNIDADE DE SAÚDE MANOEL 
BEZERRA DA SILVA”. 

 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação; 
 
Justificativa: 
 
Sr. Manoel Bezerra da Silva, seu “Manoel Pequeno”, como era 

conhecido, nasceu em Alagoinha, no dia 02 de Agosto de 1917, casou-se com a Sra. 
Maria Bezerra de Almeida Silva, com quem teve três filhos, Mauricélia, Maurílio e 
Maurício, faleceu no dia 06 de abril de 2013 deixando uma saudosa lembrança a todos 
que o conheceram. 

 
Foi delegado durante 20 (vinte) anos, e combatente da segunda-guerra 

mundial, motivo pelo qual recebeu condecorações dos altos escalões.  
 
Residiu durante toda sua vida em nossa cidade, trabalhando com 

coragem e determinação para criar e educar seus filhos da melhor forma possível.  
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Era um homem reconhecido pela sua ótima memória e lucidez, 

admirado por todos, a humildade e a honestidade foram marcantes por toda a sua 
passagem nesta terra, servindo de exemplo não só para os seus familiares, mas para 
todos que tiveram o prazer de desfrutar de sua companhia. 

 
Teve a honra de antes de partir deixar um filho no comando da 

administração de nossa cidade, vendo-o ser reeleito pela vontade do povo, filho este 
que assim como os outros sempre deixou claro o orgulho de filho deste homem que 
hoje é homenageado por esta Casa. 

 
Mais do que justa, é devida a homenagem póstuma desta Casa, a este 

homem simples que tanto fez pala nossa cidade. 
 
Da decisão desta Casa, dê-se ciência aos seus familiares, enviando 

cópias a cada um deles. 
 
Sala das Sessões, 4 de julho de 2013.  

 
 

ANTONIO MACIEL MIRANDA GALINDO 
vereador 

 
 

CLÓVIS MARTINS BEZERRA 
vereador 

 
 

GERALDO DE LIRA PAES 
vereador 

 
 

JOSÉ FLÁVIO INÁCIO DOS SANTOS 
vereador 

 
 

MARLENE LIMA DA SILVA 
vereador 

 
 

RUBENS FERREIRA DINIZ 
vereador 

 


