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PROJETO DE LEI Nº   034/2018             

 

Dispõe sobre denominação de 
próprio municipal.  

 

    Artigo 1º - Fica denominado de Área de Lazer 
e Esporte “Jeisielen da Silva Barbosa”, a área institucional 
pertencente a Q-650, na Rua Jaime de Franceschi, Bairro Jardim São 
Luiz. 

 

            Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 

    Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 01 de 
agosto de 2018. 

 

 

Ver. Kleber Alessandro Borotto 
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JUSTIFICATIVA 

 

Jeisielen da Silva Barbosa nasceu no dia 15/09/1994, nesta cidade, filha de 

Cornélio de Souza Barbosa e Maria Cristina da Silva Barbosa, foi aluna na 

Unidade Escolar E.E. “Profª. Ignês Giaretta Sguerra” desde 2006 até o ano de 2012. 

Durante o tempo que permaneceu na referida escola, Jeisielen, iluminava o 

ambiente com sua alegria, determinação e crença de que tudo sempre daria. 

Aluna extremamente dedicada, carinhosa e muito querida por todos. Tinha 

consciência da importância do estudo e estava sempre disposta a aprender mais. 

Quando precisava ser feito algo é nela que se pensava. O “não” era difícil de ser 

pronunciado... o “vou tentar” se fazia intenso e constante. Era muito respeitada 

por todos da comunidade escolar, pois sempre tinha um sorriso e um ombro 

amigo para oferecer quando percebia que algo não estava bem, isso acontecia 

inclusive com colegas que não eram da sua sala. Participava ativamente das 

atividades existentes na escola, foi membro do Grêmio Estudantil; do projeto 

desenvolvido pela Câmara Municipal conhecido com Vereador Mirim, o qual 

representou muito bem e também monitora da Sala de Informática, que em sua 

passagem por ela, produziu o “logo” da escola. Seu tempo de existência não foi 

longo em anos, porém em exemplos nos parece uma eternidade, tornou melhor 

as pessoas que tiveram o prazer de conviver com ela.  

Jeisielen faleceu no dia 22/05/2013 vítima de acidente automobilístico o 

qual abalou muito nossa cidade. 

 


