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A presente propositura representa os anseios dos moradores do Jardim Cliper e por
Rocilda Soares Alves Silva estar sempre na luta por melhorias na área da saúde, há 20 anos
atuando nesta área sua paixão pela profissão era notável, sempre colocando as necessidades
dos  outros  a  cima  de  suas  próprias,  estava  disposta  a  ajudar  o  próximo,  além  da  sua
capacidade, seu carinho com os pacientes era reconhecido por todos, nunca fugiu de suas
obrigações, dedicação e amor são palavras que podemos usar para descreve-la.

Pela razão acima mencionada os moradores do Jardim Cliper  solicitam a que seja
denominada como Rocilda Soares Alves Silva, como forma de homenagear uma mulher que
muito contribuiu para o desenvolvimento local.

Rocilda Soares Alves Silva faleceu em maio de 2020, em meio a pandemia que nos
assola atualmente, cumprindo seu nobre papel como técnica de enfermagem, na unidade que
propomos que leve o seu nome, vítima do COVID-19.

Sempre encarou a vida com muita coragem tinha espírito doce e gentil, e um amor pela
profissão  que  era  contagiante,  tão  contagiante  que  influenciou  seu  marido,  filho  e  nora  a
seguirem o caminho nessa árdua jornada que é a da área saúde, justamente por ser uma
pessoa de bom caráter e apoiar as famílias necessitadas nas questões sociais. E uma justa
homenagem a figura de uma mulher guerreira e lutadora que foi a companheira Rocilda Soares
Alves Silva.

Dessa forma, nobres vereadores, apresentamos este projeto de lei para apreciação nas
comissões pertinentes e discussão em plenário, por entender que o mesmo representa uma
justa homenagem.
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