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Denomina de UNIDADE BASICA DE §AÚDE

BLANDINA TAVARES DE FARIAS A USB

sediada no Loteamento Cinco Corações, nesta

cidade,

O Vereador JONAS GOMES DE ARAÚJO, no uso de suas

atribuições legais, propÕe à aprecia$o do Plenário o seguinte Pqeto de Lei

Legislativo:

ART. ío - Fica denominado de U.B.S BLÂilDlNA TAVARES DE

FARIAS a Unidade Básica de Saude construída pela municipalidade e sediada no

Loteamento Cinco Coraçõe, nesta cidade.

ART. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus

efeitos legais retroagirâo ao dia 1o de setembro do corrente ano,

Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário,

JUSTIFICATIVA
Prezados Pares,

Tenho a grande honra de apresentar a deliberação do Plenário deste Poder, o

Projeto de Lei no 0312018, denominando a Unidade Básica de Saúde construída pela

municipalidade no Loteamento Cinco CoraçÕes de USB BLANDINA TAVARES DE FARIAS.

Dona BLANDINA TAVARES DE FARIAS, foi uma grande e majestosa

mulher, respeita por todos os nazarenos que nos deixou o grande legado de ser a matriarca de

uma família que simboliza a maior referência empresarial e econômica do nosso município.

Temos uma grande divirJa de gratidão com dona Blandina e seu Pedro Farias, que resolveram

fíxar residência em Nazaré da MataPE., e aqui construir e realizar os seus sonhos familiares

de prosperar, criar e educar seus filhos, dardo início a implantação do grupo Mauriceia em

Rua Dantas Barreto, 

:tt 
- Fone (81) 363:t'1533 - CtP 558ü)-{m - Nazaré da lÚeüt - PE

t :rdÍ



Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Gasa Joaquim Nabuco

nmsa cidade. Qrc inicíerse com a instalação de uma Padaria, em seguida com a lndustria de
Biscoitos, que se kansftrÍnor ern industria alimentícia de massas.

Corn a aÍonomia e aprendizado dos seus filhos, MárÍo e Maurício, hoje temos
um dos makne grupos empresarias do estado instalado em nosso município. E para
respladencer airda mais o seu legado, eis que do ideat e capacidade do seu filho Marcondes
Tavares de Farim, surgi o maior empreendímento instalado em nosso município, primeiro com a
Íoment4áo da cri4m e desenvolvimento avícola em nossa região para em seguida instalar
do Abatedq.rro Mauricéía em nosso município, fabrica de emprego e renda dos nossos
munícipes. Fonte de prosperidade e dignidade do nosso povo,

Ttrdo possívelgraças ao ventre de Dona BLANDNA TAVARES DE FARIAS, e,
principalmente, com a decisâo do casal Pedro Farias e Blandina Farias de Íixar residência em
nossa cidde, 4ui criar e educar seus filhos, e nesta tena realizar seus sonhos e desses sonhos
advém a sobreüvência e o alimento de muitas mães, pais e filhos nazarenos

Neste palco, o Projeto de Lei em apreço, propôe eternizar o nome de Dona
BLANDINA TAVARES DE FARIAS em nossa historia, evidenciando nosso respeito e gratidão à
família Tavares de Fari6 por seu hgado em nosso municipio.
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-Dçnomina de U§{f DADE BASTSÂ DE S*únE
BLAruAINA TAVARE§ ÜE FARIA§ ã U§§
sediada no Lnteamento üinco CoraçÕes, nesta
*idade.

ÂRT. 1o - Fica denominado de UBS BLAt{plNA TAVARE§ DE
FARIAS a Unidade Básica de Saude construída@iada no
Loteamento Cinco CoraçÕes, nesta cidade.

ART. ? - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus
efeitcs legais retro4irão ao dia 1o de setemuro oo co,'ronta ano.

Aú 3P - Revogarnse as disposiçoes em contrário.

Plenário da câmara tunicipal de Nazaré da Mata.pE, em 23 de
outubro de 2018.

AüJÂIR PEREIRA DA SILVA
- VICE.PRESIDENT=.

MANUEL ANTONIO BERTO DÂ SILYÀ
. ?" §ECRETÂRIÜ.
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