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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

-Estado da Bahia- 

PROJETO DE LEI Ne 	/ 2019 

Dispõe sobre a denominação da UTI do 
Hospital Municipal Aroldo Ferreira (HMPA), 
UTI Francisca Barros de Souza Siebert e 
dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, 
aprova: 

Art.1°- Fica oficialmente denominada de UTI Francisca Barros de Souza 
Siebert, a UTI do Hospital Municipal Arolclo Ferreira, localizada no bairro BTN. 

Parágrafo Único - O nome da UTI a que se refere o art. 1 desta lei terá grande 
acolhida por todos os moradores daquele bairro. 

Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 2019 

1 

Alexand 	íWa Silva 

V4eador 

MESTO NECES/MiNTO 

DE 26 



Justificativa 

Projeto de Lei n° 	/2019 

Senhores Vereadores, o presente Projeto de Lei busca homenagear a saudosa 
Francisca Barros de Souza Siebert, popularmente conhecida como Doutora 
Francisca, que devido à sua imensa contribuição e serviços prestados perante 
toda a população Paulo afonsina sempre foi uma pessoa querida por todos. 

Natural de Fortaleza - CE, Doutora Francisca chegou em Paulo Afonso aos 
seis anos de idade, filha de funcionário pioneiro da CHESF. Foi professora nas 
Escolas Reunidas da CHESF por um curto período de tempo até seguira 
sonho da faculdade de Medicina. Em 1973 já exercia a função de médica no 
Hospital Nair Alves de Souza, exercendo sua função também em consultório 
particular e em PSF Municipal, onde sempre foi reconhecida pelo seu apoio 
aos seus pacientes. Foi eleita vereadora no ano de 1982, sendo eleita 
presidente da Câmara no Biênio 1984/1985, retornando na legislatura de 2001 
a 2004. 

Perante a sua grande parcela de contribuição no desenvolvimento do município 
e serviços prestados para a população, gostaria de contar com o apoio de 
todos os nobres vereadores para a aprovação desse projeto. 

Sala das Sessões, em 14 •e março de 2019 

1111 
Alexandr 	ia "\da Silva 

Vr ador 



ABAIXO ASSINADO DOS POPULARES PARA O NOME DA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM HOMENAGEM A 

FRANCISCA BARROS DE SOUZA SIEBERT. 

NOME RG ENDEREÇO 
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ABAIXO ASSINADO DOS POPULARES PARA O NOME DA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM HOMENAGEM A 

FRANCISCA BARROS DE SOUZA SIEBERT 
NOME RG ENDEREÇO 
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CAMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- ESTADO DA BAHIA - 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

PARECER N°   4-   /2019 

Projeto de Lei n°. 12/2019, que "Dispõe sobre a 
denominação da UTI do Hospital Municipal Aroldo 
Ferreira UTI Francisca Barros de Sousa Sierbet, e dá 
outras providências". 

Analise da Comissão ao Projeto de Lei n°. 12/2019 de autoria do Vereador 
Alexandro Fabiano da Silva. 

PARECER: 
A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, com fulcro no artigo 50, Parágrafo 4°, alínea "b", analisou o presente 
projeto tendo o considerado de profunda importância. 

Nesse sentido, o presente projeto embasa-se em diversas razões dentre 
algumas: o relevante serviço prestado pela Dra. Francisca em diversos setores 
dentre esses, na educação, na área da saúde como médica, no poder legislativo 
tendo exercido o papel de representante do povo em duas ocasiões. 

Ora, conforme fatos da justificativas obstam nítidos o quão importante foi 
todo o trabalho desempenhado pela Dra. Francisca como era popularmente 
conhecida. Ademais, nítido é, o desejo de muitos em prestar essa digna 
homenagem, inclusive tendo sido anexo ao Projeto de Lei abaixo assinados, em 
virtude da grande contribuição dos serviços prestados pela Dra. Francisca. Por 
fim, ante o exposto a presente comissão representada pelos membros, optam 
pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 30 de a 

Ver. Alex 	 ilva - PHS 

Ver. Edi 

iATESTO O RECEBIMENTO PROT. N° 
Ekt27--9-1--___DE 20 

Ver. Cícero Bezerra de Andrade - PP 
MEMBRO 
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