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MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

 

 A presente proposta de Resolução tem como obje�vo agraciar a senhora Elvira Centena da Silva com o
Diploma Honra ao Mérito, nos termos da Resolução 2.083/07 e alterações posteriores, em
reconhecimento a sua atuação comunitária e cole�va destacada na Zona Norte desta Capital desde a
década de 1960.

Elvira Centena da Silva nasceu em 13 de novembro de 1931, em Estrela/RS, e chegou em Porto Alegre da
década de 1960.

Ganharam seu carinho materno 9 filhos, 50 netos, 25 bisnetos e os novinhos tataranetos. Mas não é
somente sua família nuclear que recebe o afeto e a dedicação da senhora Elvira. A homenageada acolhe
e constrói de forma afetuosa um trabalho comunitário na Vila Santa Rosa de Lima desde que chegou à
capital.

O início dessa relação cole�va se deu junto a famílias da Paróquia São José, no bairro Sarandi, e desde
1965 a senhora Elvira mora e desenvolve trabalho comunitário na Vila Santa Rosa de Lima.

O Clube de Mães Santa Rosa foi fundado na década de 1980 pela senhora Elvira, sendo que, no início,
eram ministrados no Clube cursos de corte e costura, pintura em tecidos e em vidros, elaboração de
flores sinté�cas, além de cursos de confecção de acolchoados e também de cabeleireiro.

Na comunidade, já no ano de 1987, a senhora Elvira foi uma das precursoras da concre�zação da Creche
Estrelinha do Amanhã, Escola de Ensino Infan�l que existe até os dias de hoje e que, atualmente, atende
a mais de 90 crianças da comunidade. 

A década de 1990, mais precisamente em 1998, também foi marcada pela inauguração do Programa do
Leite, por meio do qual a homenageada ajudou a atender 450 famílias em vulnerabilidade social.

Também enquanto um programa, o Fala Favela ajudou a construir 38 casas populares e ajudou a
reformar 19 telhados de moradias da comunidade.

A senhora Elvira, desde 1998, está capacitada por curso para atendimento de mulheres ví�mas de
violência domés�ca, o que a auxilia de forma bastante importante na vivência de amparo de mulheres da
comunidade, sendo que a homenageada atende ví�mas deste �po de violência no Centro Vida.

Por uma vida inteira integrada à comunidade e trabalhando de forma cole�va, afe�va e sempre com o
obje�vo de dar amparo e construir melhorias junto ao povo de sua comunidade, e nos ensejos de
comemoração de seus 90 anos de idade, é que familiares, vizinhos e toda a comunidade da Vila Santa
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Rosa de Lima prestam essa homenagem à senhora Elvira Centena da Silva, em reconhecimento e
agradecimento por sua trajetória de luta constante e cole�va.   

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO

 

 

Concede o Diploma Honra ao Mérito à
Senhora Elvira Centena da Silva.

 

 

Art. 1º  Fica concedido o Diploma Honra ao Mérito à Senhora Elvira Centena da Silva, com base na
Resolução nº 2.083, de 7 de novembro de 2007, e alterações posteriores.

 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Karen Santos

 

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 02/11/2021, às 18:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0296424 e o código CRC DCC80902.
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