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PROJETO DE DECRETO LEGISTATIVO Nº. 001/2020- CMPD 

 

INICIATIVA: PRESIDENTE CM/PD – RIVER DE SÁ. 

 
EMENTA: “Dispõe sobre a 
denominação de próprios 
público municipal, Centro de 
Referencia de Assistência 
Social – CRAS Pau D’Arco-PA 
e, dá outras providências”. 

 

  O Presidente da Câmara Municipal de Pau D’Arco-PA no uso 

de suas atribuições legais, em especial as conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal de Pau D’arco, 

apresenta para análise e posterior apreciação pelo Colendo Plenário, o 

incluso Projeto de Decreto Legislativo. 

  Outrossim, na oportunidade oferta ainda a exposição de 

motivos que deverá ser considerada pelos nobres Edis para a formação de 

sua convicção sobre o tema. 

 

  Pau D’arco, Estado do Pará 11 de maio de 2020. 

 

   

Ver. RIVER DE SÁ 

  Pres. CM/PD. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISTATIVO Nº. 001/2020- CMPD 

 

“Dispõe sobre a denominação de próprios 

público municipal, Centro de Referencia de 

Assistência Social – CRAS Pau D’Arco-PA e, 

dá outras providências”. 

 

  O Ver. River de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Pau 

D’arco – Estado do Pará, no uso de suas atribuições regimentais, inciso XIV 

do art. 20 da Lei Orgânica Municipal e nos termos da alínea “c” do parágrafo 

1º, do art. 152 do Regimento Interno da Câmara Municipal. 

  FAZ SABER que a Câmara Municipal de Pau D’arco, Estado do 

Pará, em sessão ordinária realizada em 11 de maio de 2020, aprovou e ele 

promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

  Art. 1º.  Denomina-se o Centro de Referencia de Assistência 

Social - CRAS do Município de Pau D’Arco, como Centro de Referencia de 

Assistência Social - CRAS SILVIA SANTOS BARROS. 

  Art. 2º.  Revogam-se as disposições em contrário. 

  Art. 3º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor após a sua 

publicação. 

  Plenário Prof.ª Antônia Bannach, Pau D’Arco – PA, em 11 de 

maio de 2020. 

 

Ver. RIVER DE SÁ 

   Pres. CM/PD. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

  Nos termos do inciso XIV do art. 20 da Lei Orgânica Municipal e nos 

termos da alínea “c” do parágrafo 1º, do art. 152 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Pau D’arco, Estado do Pará cabe a Câmara Municipal dispor sobre 

as matérias de interesse do Município, e especialmente sobre assuntos de 

denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos. 

  O Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS deve receber a 

denominação com o nome da Srª. SILVIA SANTOS BARROS nasceu em 03 de 

Novembro de 1941 na cidade de São João dos Patos no Maranhão, veio para o 

Estado do Pará com seus pais e irmãos no inicio da década de 60. 

Em1957 mudou para a cidade de Conceição do Araguaia onde ali 

residiu por 3 (três) anos, em 1960 mudou-se para as proximidades da Aldeia Las 

casa região que na época pertencia ao Município de Conceição do Araguaia, hoje 

território do Município de Pau D’Arco. 

Em 1962, com seus pais e irmãos moraram em uma fazenda por 

nome Canto Bom de propriedade do seu Miguel Araújo que na época além de 

proprietário da fazenda era chefe da extinta Funai. 

Mesmo período que Dona silva se casou com o senhor Abraão, 

casados tiveram 5 (cinco) filhos Alcebiades, Cleuta, Cleonildes, Claudia e Maria de 

Jesus. Ainda na década de 60 tiveram residência na região de Santo Antônio e 

Boa Sorte. 

A partir de 1969 mudou-se para a cidade de Redenção no Estado do 

Pará, onde montou uma farmácia por nome For da Floresta, sendo a primeira 

farmácia de Redenção. 

O tempo passou e Dona Silvia voltou a morar em Pau D’Arco - PA, 

dessa vez na sede do município, ainda no ramo de farmácia, na época por nome 

Farmácia Santos. Essa segunda etapa na cidade de Pau D’Arco deu-se com o 

início da primeira legislatura do município já emancipado, da primeira 

administração tendo com prefeito Gervasio de Sá, seu Gervarsio grande amigo da 

família a convidou para aqui vinhesse estalar uma farmácia na cidade e assim 

poder ajudar no desenvolvimento da cidade.  
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Passaram-se os anos Dona Silva teve a oportunidade candidatar-se 

a uma vaga na câmara municipal de vereadores, não sendo eleita ficou como 

primeira suplente.  

Anos seguintes teve farmácia em Floresta do Araguaia ficando com 

duas Farmácias, uma em Pau D’arco e outra em Floresta. 

Por volta no ano 2000 começou uma batalha contra um câncer de 

mama, durante anos se deslocava todos os meses para Goiânia capital do estado 

de Goiás onde fazia tratamento.  

Sua trajetória começou ainda quando toda essa região era município 

de Conceição do Araguaia isto no final da década 50, foram quase 60 anos 

contribuindo em ajudar o próximo. 

Quando montou sua primeira Farmácia ainda na década de 70, sua 

Farmácia acabava servindo como hospital, onde muitas pessoas de toda a região 

a procuravam, algumas pessoas chegavam a passar dias na casa de Dona Silvia 

em tratamento, isso porque não havia hospital em uma época onde as politicas 

públicas de saúde para esta região eram praticamente inexistentes, ir a farmácia 

era a única opção. 

 

   

  Pau D’arco, Estado do Pará 11 de maio de 2020. 

 

 

 
 
 

Ver. RIVER DE SÁ 
  Pres. CM/PD. 

 


