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GABINETE DA VEREADORA FRANSUÍLA DAS CHAGAS L. FARIAS

INDICAÇÃO N° 1009 / 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

A Vereadora signatária, com assento nesta Casa Legislativa, no uso

de suas atribuições regimentais previstas no art. 96, em especial as definidas no art. 109,

ambos do Regimento Interno (RI), solicita que seja submetida à presente INDICAÇÃO à

apreciação do Colendo Plenário e posterior envio ao Excelentíssimo Senhor ÉRIK

AUGUSTO COSTA E SILVA, Digníssimo Prefeito Municipal,

INDICANDO-LHE:

AO PREFEITO MUNICIPAL, QUE ENVIE UM PROJETO

DE LEI, DENOMINANDO A RUA 06, NO BAIRRO POTOSÍ PARA ELVINA
SIRQUEIRA DOS SANTOS.

JUSTIFICATIVA:

Elvina Sirqueira dos Santos, Nasceu no dia 15 de agosto de

1929, em Canto do Buriti Piauí e faleceu em 22 de outubro de 2022 em Balsas-

MA. Filha de Manoel Pereira dos Santos e Maria Sirqueira dos Santos veio de uma

família de quatro irmãos sendo ela uma das mais novas. Ficou órfa de pai na

adolescência e teve que trabalhar duramente na roça com sua mãe e irmãos para

tirar o sustento para a família. Casou-se aos 18 anos com Manoel Alves Brasil,

juntos tiveram três filhas. Elvina tinha muita vontade de aprender a lei, mas na

época só os filhos homens iam para escola estudar  e as mulheres ficavam em casa

cuidando dos afazerem domésticos. Quando seu irmão chegava da escola ela pedia

pra ele ensina-la, ai ela pegava lápis e papel e copiava tudo o que ele tinha feito

na escola assim ela aprendeu a ler e escrever com  o seu irmão Marcelo.

Aconteceu uma seca no sertão do Piauí, foi quando ela migrou para

Maranhão. Chegando em São Raimundo das Mangabeiras em 1958, onde moro

por alguns anos, vindo para Balsas em 1970, morar no Bairro Potosí, era habitad
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por poucos moradores. Logo se integrou participando das celebrações que

acontecia na casa da Dona Luzebia celebrada pelo padre Je.suíno que vinha da

Paróquia de Santo Antônio. Participava de todos os Encontros dc Formação.

Ajudou a fundar a Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, participando

como meinbra ativa da liturgia e encontros de orações nas casas. Quando da

Fundação da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desde os primeiros

ensaites ela era um braço forte; e quando em 28 de dezembro de 2003 foi fundada

de fato a Paróquia, daí em diante sua participação foi mais incisiva apesar da idade,

encontrando muita força no seu companheiro Manoel I3rasil. que logo depois

faleceu deixando-a só com sua força interior e sua bravura de mulher, mãe. avó e

bisavó. Participou da Escola formação do MEB. Movimento de Educação de Base,
como estudante.

Sempre se interessou pelas causas sociais, ao participar de um grupo de

mulheres, deu início ao Curso de Corte de Costura, lá mesmo elas vendiam as

roupas fabricadas para as pessoas mais carentes. Era Sócia e membra do Conselho

Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ajudou a fundar o PT, Partidos dos

Trabalhadores de Balsas, sendo fiel ao mesmo até  o fim da vida. Foi membra

Secretária e Conselheira da Diretoria da ACA-Associação Camponesa fundada em

fevereiro de 1991 pelo irmão Bruno Haspinger. (inmemoria).

Integrou-se a AMAB- Associação de Mulheres em Ação de Balsas, criada

em abril de 2013. dando sua rica contribuição, inclusive participando e dando

testemunho nos Passeios de Ciclismo realizado pela Associação, por ocasião ao
Dia Internacional da Mulher. Como ela mesma falava; “TEM QUE VIVER EM

ORAÇÃO E AÇÃO"

EIvina Sirqueira dos Santos, faleceu aos 93 anos deixando, Olhas, netos,

bisnetos e tataranelos e deixando um testemunho de vida exemplar.

I»LENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS

VEREADOR DOMINGOS GOMES HOLANDA, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

FRANSUILAD

Vereadora Autora (PT)
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