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LEI MUNICIPAL Nº 584, EM 08 DE OUTUBRO DE 2021. 

Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

"Denomina Unidade de Saúde no Distrito de Monte 
Pascoal, com o nome próprio VALDEMAR OLIVEIRA DA 
SILVA". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE !TABELA, Estado da Bahia, APROVOU e o Prefeito 

Municipal, sanciona a seguinte Lei: 

Art. lº Fica a Unidade de Saúde no Distrito de Monte Pascoal, 

denominada com o nome próprio de POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

VALDEMAR OLIVEIRA DA SILVA. 

Art. 2º A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Poder Executivo 

deverão ser comunicados para adoção das providências necessárias ao 

registro e fixação de placas com novos nomes dos logradouros de que 

trata esta Lei. 

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Rua Manoel Carneiro, 327 - Centro - ltabela/BA 
cep:45848-000 - Telefone: 73 73270-2277 

CNPJ: 16.234.429/0001-83 



Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itabela

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: R0E02F8KYQPRKDVUG01IAG

Terça-feira
19 de Outubro de 2021

3 - Ano  - Nº 3229

Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

Prefeitura Municipal de ltabela 
Gabinete do Prefeito 

JUSTIFICATIVA 

A presente proposição tem por objetivo dar nome próprio à Unidade de 

Saúde no Distrito de Monte Pascoal com nome próprio de "POSTO DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA VALDEMAR OLIVEIRA DA SILVA". 

O senhor Valdemar Oliveira da Silva. popularmente conhecido como seu 

DEMAR, nasceu em ltapebi-Ba, no dia 02 de janeiro de 1952. sua história em 

Monte Pascoal começa aos l O anos de idade quando lá chegou em 1962, aos 19 

anos casou-se com a senhora Maria Moreira Paiva. dessa união nasceram 05 

(cinco) filhos e 02 (dois) netos, tidos por ele como netos preciosos. 

Muito atencioso com seus fi lhos, às filhas mesmo sendo casadas. tra tava 

como suas meninas. Homem simples. mas com disposição de servir a 

c omunidade; foi comerciante por muitos anos e com a influência que tinha levou 

para Monte Pascoal o Posto Telegráfico que atendia a população local da 

época; também foi funcionário da empresa de abastecimento d e água e 

sempre fazia a lém daquilo que era sua responsabilidade, dessa forma era sempre 

elogiado por aqueles que usufruíram seus serviços. 

O último serviço do senhor VALDEMAR. foi no Posto de Saúde em Monte 

Pascoal, onde desempenhou suas funçõe · com muito zelo e cuidado. O esforço 

em servir a comunidade era visível, a 

acordo com um Decreto Legislativ c 

o Título de Cidadão ltabelense 

a âmara Municipal de ltabela , de 

nhor Valdemar Oliveira da Silva 

prestados. 
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