
MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

"Denomina rua Eny Maria Pereira Rodrigues, o logradouro público 

conhecido como rua "3794".

Art. 1° - Fica denominado   rua Eny Maria Pereira Rodrigues, o Logradouro Público cadastrado,
conhecido como  rua 3794,Bairro Sarandi, nos termos da Lei Complementar  320/94 e alterações
posteriores.

Parágrafo único: As placas denominadas conterão, abaixo do nome, os seguintes dizeres:

" Mulher Religiosa e Solidária ".

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

                                                                                           EXPOSIÇÃO DE MOTIVO:

Eny Maria Pereira Rodrigues ,nasceu no dia 1 de maio de 1931 na cidade de Cacequi.

Com apenas um ano de vida,seus pais se mudaram para Rosário do Sul,pois seu pai era ferroviário e tinha
sido transferido para  esta cidade.

Quando Eny tinha 6 anos,seu pai Octávio Crdoso de Carvalho faleceu.Após ter completado 7 anos,sua
mãe Maria Manoela Pereira Pedroso,também faleceu.

Na orfandade e com apenas 9 anos,Eny começou a trabalhar em casas de familia.

Com 19 anos mudou-se para Porto Alegre e começou a trabalhar na casa de uma familia até 1984,ou seja
por 34 anos.Ainda com 19 anos tornou-se religiosa da umbanda.

Residiu na rua Dona Leopoldina,depois mudou-se para a rua Anatásio Belmonte e após mudou-se para um
apartamento na Avenida das Industrias no bairro Iapi.

Na sua vida Eny teve dois relacionamentos conjugais  com os quais teve os filhos Antônio Carlos,Nilza
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Maria e Paulo Ricardo,e ainda mais cinci filhos que nasceram e morreram prematuramente.Ela decidiu
permanecer sempre solteira.

Em 1974 tornou-se Iarolixá (mãe de santo) e ja estabeleceu uma casa de religião em seu
apartamento.Morando em apartamento era difícil sua função religiosa.Por isso em 1984 parou de trabalhar
e mudou-se para a vila Nazaré onde montou um bom espaço para o exercício de sua função religiosa.

Devido ao seu grande contato com pessoas,passou a se interessar pela comunidade participando de várias
atividades sociais e benemétricas.Organizava e administrava a campanha do agasalho e também de
alimentação e cestas básicas.

Por ser fumante desde seus 19 anos e pela sua idade estar avançada começou a ter problemas pulmonares
os quais foram rapidamente agravados.Esteve internada no hospital Conceição por 21 dias,quando
constatou-se com cancer pulmonar,ja expandido para outros órgãos.

Recolhida a sua residência,teve todos os cuidados médicos e o carinho dos familiares e veio a falecer no
dia 12 de junho de 2016,com 85 anos de idade.

Em reconhecimento ao seu trabalho comunitário religioso,os moradores do loteamento senhor do Bom
fim e seus familiares querem denominar a rua 3794 como seu nome,para cujo Projeto de Lei,peço o apoio
para meus colegas .

Porto Alegre, 13 de Dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Giovane Luiz de Lima Junior, Vereador(a), em
13/12/2021, às 15:32, 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 0316054 e o código CRC 059CCEA3.

Referência: Processo nº 158.00140/2021-54 SEI nº 0316054
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