
PREFEITURA DE
PRIMAVERA
POR UMA CIDADE MAIS FELIZ

MENSAGEM N° 14/2021 Em 20 de Setembro de 2021.

Ao Exmo Senhor 

Vereador Antônio Olegário.

DD. Presidente da Câmara Municipal de Primavera-PE.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,
-a

Nesta oportunidade em que estamos encaminhando para análise e 
apreciaçao desta nobre Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 14/2021 formulamos 
nossos costumeiros cordiais cumprimentos, quando rogamos que a distinta edilidade 
de especial atenção à matéria em epígrafe, estudando-a, debatendo-a e ficamos no 
aguardo de que a mesma seja aprovada. Para elucidar este Projeto de Lei segue a
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JUSTIFICATIVA:

O presente projeto de lei visa dar denominação DENOMINA DE PSF  
MAURÍCIO BEZERRA DE BARROS NETO O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
LOCALIZADO NO POVOADO DO RESIDENCIAL PRIMAVERA, em homenagem ao 
senhor MAURÍCIO BEZERRA DE BARROS NETO, um homem muito dedicado ao 
próximo e por ter seu trabalho extremamente reconhecido pelos moradores do
Município de Primavera onde morava e onde este posto de saúde esta localizado.
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MAURÍCIO BEZERRA DE BARROS NETO, popularmente conhecido 

como “Mauricinho” nasceu em 10 de Setembro de 1987, em Recife/PE, Maurício 
Bezerra de Barros Neto - conhecido pelos mais íntimos, por “Cinho’ - o primogênito 
dos dois filhos de Maurício Bezerra de Barros Filho e Maria de Fatima Pereira Barros.

Cursou o Ensino Fundamental I na cidade de Primavera e, os demais, até
o Ensino Médio, na cidade de Escada/PE.

Desde criança apreciava todos os esportes, mas em especial, carregava a 
paixão pelo futebol. Era freqüentador assíduo junto ao pai e o irmão das partidas entre
o Santa Cruz e os demais times, era considerado um tricolor fanático e torcedor fiel. 
Foi ao Estádio do Arruda inúmeras vezes para apoiar o seu time. Com o passar dos 
anos, passou a torcer também pelo Central de Caruaru e o Corinthians.

Prestou vestibular no ano de 2005, sendo aprovado pela UFPE e UPE. 
Cursou Licenciatura em Educação Física na E S E F  -  UPE e após a conclusão do
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curso fez várias especializações presenciais e em EAD, todas na área do esporte e a
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sua ligação com a Educação.

Atuou inicialmente em Escolinhas de Futebol para crianças e 
adolescentes, por acreditar na formação do cidadão íntegro e sujeito de sua história 
através da Educação/Esportes. Defensor árduo de que o esporte desafia a superar as 
próprias limitações e tem a força de mudar o mundo.

Licenciou como professor de Educação Física concursado nas cidades de 
Jaboatão dos Guararapes e Caruaru.

Esportes e, em seguida na Secretaria de Meio Ambiente, servindo sempre à 
população Primaverense. Um de seus últimos trabalhos prestados, foi dedicado à 
saúde pública, em parceria com a Secretaria de Saúde, na operação ao Combate à 
disseminação do COVID-19, reafirmando seu compromisso com a vida. Era um 
cidadão de grande consciência política, exercia suas atividades com dedicação e 
afinco por acreditar que se cada um fizesse o seu melhor, estaríamos construindo unr 
mundo melhor e, certamente as gerações do futuro se orgulhariam de nós.

Era conhecido por seu temperamento alegre e por servir sempre ao 
próximo - possuidor de um enorme coração. A todos procurava ajudar. Detentor de um 
espírito conciliador. Era da PAZ. Ótimo filho, irmão, tio, amava incondicionalmente a 
família, a companheira e os amigos.

O homenageado veio a óbito em 07.06.2021.

Isso exposto, Senhores Vereadores, ficamos na expectativa úe que a 
matéria constante do Projeto de Lei n° 14/2021 seja analisada detidamente, discutida 
com especial interesse e tenha o aval positivo da edilidade, aprovando a proposta no 
entendimento da edilidade, em REGIME DE URGÊNCIA.

Renovo â V. Ex* e dignos pares nossos protestos de apreço e 
consideração.

Na cidade de Primavera, prestou relevantes serviços na Secretaria de
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PROJETO DE LE114, DE 20 DE Setembro DE 2021.

“DENOMINA DE PSF  MAURÍCIO BEZERRA DE BARROS 
NETO O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NO 
POVOADO DO RESIDENCIAL PRIMAVERA

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA no ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, submete à apreciação 
da Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1°Fica denominado de DENOMINA DE P SF  MAURÍCIO BEZERRA  
DE BARROS NETO O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA localizado no povoado do 
residencial PRIMA VERA.

Art. 2a No local conterá placa com o nome do PSF juntamente com um 
pequeno histórico da senhora MAURÍCIO BEZERRA DE BARROS NETO.

Art. 3° - As despesas com a execução da presente Lei correrão à conia 
das dotações orçamentárias próprias e suplementadas se necessário, obedecendo as 
condições financeiras do Município.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua pufelicação

Primavera, 20 de Setembro de 2021.

•*— ei®-»
Dayse Juliana dos Santos

Prefeita

Publique-se.
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