
PROJETO DE LEI N° 116 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispoe sobre redenominagao da Rua 
Tiete no Bairro Jardim Carolina, 
Distrito do Polvilho 
passando a denominar “RUA Ana 
Carolina da Silva Souza”.

Cajamar,

Art. 1° Fica redenominada “RUA ANA CAROLINA DA SILVA
SOUZA”, a Rua Tiete, localizada no Bairro Jardim Carolina, em Cajamar.

Paragrafo Unico - A biografia que ora segue anexa, fica fazendo 
parte integrante da presente Lei.

Art. 2°- O Executive Municipal providenciara a execugao e 
instalagao de placa nominativa com a nova redenominagao da Rua.

Art. 3° As despesas decorrentes da aplicagao desta lei, correrao 
por conta de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 4° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Art. 5° Revogam - se as disposigoes em contrario.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 19 de novembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA

Em uma simples lida da biografia da homenageada entende-se a 

importancia dessa propositura, e porque esta merece atenpao e considerapao
desta Casa de Leis.

Ana Carolina, que passou toda a sua vida na cidade de Cajamar, no 

bairro do Polvilho, foi exemplo de compromisso e de amor ao proximo. Ficou 

reconhecida pela sua educapao e carinho que sempre tratou as pessoas, tinha
enorme facilidade para fazer novas amizades urn carater inigualavel e a
disposipao em ajudar as pessoas ao seu redor, incluindo ainda o imenso amor
e dedicapao pela sua familia.
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BIOGRAFIA

Ana Carolina, filha de Adeilton Anibal de Souza e Francisvalda Julia da 
Silva, nasceu em 10 de julho de 1992 em Barueri, e sempre residiu em 
Cajamar.

Com sua enorme simpatia e alegria conquistou grandes e verdadeiras 
amizades, era respeitada por todos os que com ela convivia, sempre estava 
disposta a ajudar os menos favorecidos, inclusive as criangas. Concluiu seus 
estudos na escola Joaquim Marques da Silva Sobrinho Tenente no bairro do 
Polvilho, lugar em que fez muitos amigos, que a acompanharam por toda vida, 
sempre muito carinhosa, amorosa, amiga, querida, tinha o sonho de ver seu 
filho Matheus crescer e se tornar um homem honesto e de respeito, gostava 
muito de leva-lo para se divertir no shopping e nas lanchonetes da cidade.

Ana, que desde de muito cedo lutou para conquistar sua dependencia 
financeira ja era proprietaria de uma pequena loja de lingerie e de cosmeticos.

Em 27 de abril de 2021 teve sua vida cruelmente interrompida por 
crime de feminicidio cometido pelo seu ex-companheiro, crime barbaro que 
abalou toda sociedade cajamarense, e foi noticrado em todos canais de 
reportagem, deixou muitas saudades a todos que com eia convivia.

um

Quase todos os dias nos deparamos com as noticias de mulheres 
assassinadas, vitimas de seus companheiros, muitas vezes com historicos de 
relacionamentos abusivos. Quando um crime e cometido pelo fato da vitima ser 
do sexo feminino, ele e considerado “feminicidio”. A lei que considera esse tipo 
de crime hediondo, um agravante a pena, existe desde 2015, Lei 13.104/15. As 
situagoes devem envolver violencia domestica e familiar, menosprezo ou 
discriminagao a condigao de mulher. Sao crimes motivados por odio ou 
sentiment© de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres.

Segundo a OMS- Organizagao Mundial da Saude, o Brasil e o quinto pais 
que mais mata mulheres no mundo, quase sempre elas sao vitimas de 
companheiros ou familiares.

Em Cajamar foram assassinadas nos ultimos 2 anos, temos o dever e a 
obrigagao de proteger e defender todas as mulheres.
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AUTORIZACAO

Em face de perpetuar o Nome da rua Tiete, localizada no 

bairro Jardim Carolina, com o nome do “Ana Carolina da Silva 

Souza”, autorizo para que o mesmo possa passar a ser parte da 

historia desta cidade onde sempre adotou e considerou como sua 

cidade natal.

Cajamar, 04 outubros de 2021.
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NOME: Edilson da Silva Franco

RG: 26.752.200

CPF: 167.026.788-19



A Camara Municipal de Cajamar

O abaixo-assinado dos moradores da Rua Tiete, estao de acordo com a homenagem para que a rua passe a denominar “Rua 
Ana Carolina da Silva Souza”, locaiizada no bairro no Jardim Carolina, no Distrito do Polvilho.
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4.
A Camara Municipal de Cajamar

O abaixo-assinado dos moradores da Rua Tiete, estao de acordo com a homenagem para que a rua passe a denominar “Rua 
Ana Carolina da Silva Souza”, locaiizada no bairro no Jardim Carolina, no Distrito do Polvilho.
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>r\gu PREFEITURA DE CA.IAMAR
Estado de Sao Paido

Croqui de Localizagao
Assunto: Croqui de localizagao
Local: Rua Tiete, Loteamento Residencial Eldorado,
Polvilho, Municipio de Cajamar SR.ir
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