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Projeto de Lei n.º 010/2013 
 
 

“Dispõe sobre denominação da Unidade de 
Saúde da Família, situado no Sítio Campo 
do Magé, que passa a ser denominado 
“Unidade de Saúde Dr. Orisvaldo Inácio 
da Silva”, e dá outras providências”. 

 
 

ANTONIO MACIEL MIRANDA GALINDO, CLÓVIS MARTINS 
BEZERRA, GERALDO DE LIRA PAES, JOSÉ FLÁVIO INÁCIO DOS 
SANTOS, MARLENE LIMA DA SILVA e RUBENS FERREIRA DINIZ, 
vereadores, abaixo assinados, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 78, 
Inciso III, do Regimento Interno apresentam o presente Projeto de Lei: 

 
Art. 1º - A Unidade de Saúde da Família, situado no Sítio Campo do 

Magé, passa a ser denominado “UNIDADE DE SAÚDE DR. ORISVALDO 
INÁCIO DA SILVA”. 

 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação; 
 
Justificativa: 

 
O Dr. Orisvaldo Inácio da Silva, nasceu em Alagoinha em 02 de dezembro de 

1937, filho do ex-vereador desta Casa Isaías Inácio da Silva e sua esposa, D. Anunciada. 
Órfão de mãe precocemente, menino apaixonado pelos lagedos de sua terra, Orisvaldo cursou 
o ginasial no Colégio Cristo Rei, em Pesqueira.  

 
Dr. Orisvaldo iniciou sua carreira de médico na cidade de Iguaracy ainda na década 

de 1960, foi pioneiro no atendimento às populações mais carentes do Pajeú. Casou-se em 
1969 com D. Giza Simões, filha do ex-vereador e vice-prefeito de nossa cidade, Sr. Ramiro 
Mendes e de sua senhora, D. Natália Simões. 

 
Marcado por grande ternura no trato dos pacientes, extremamente humano e 

abnegado em quaisquer condições ou horários, foi, pela vontade do povo, arrastado à política. 
Primeiro prefeito da cidade de Afogados da Ingazeira após a redemocratização, Deputado 
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Estadual por duas vezes, sua morte motivou o luto oficial de pelo menos cinco municípios: 
Alagoinha, Afogados da Ingazeira, Iguaracy, Carnaíba e Ingazeira. 

 
Foi um homem público que granjeou o respeito de todos pela sua imensa 

simplicidade, pela humildade sem limites e pela generosidade com a qual atendia a todos, 
independentemente das fileiras partidárias que integrassem. Espírito conciliador, jamais fez 
um só inimigo e sua morte aproximou, nas condolências, adversários históricos. 

 
Filho e genro de antigos edis desta casa de leis, era irmão do ex-prefeito de nossa 

cidade Ivanildo Inácio da Silva. Une-se a eles na glória luminosa da pátria celeste. 
 
Mais do que justa, é devida a homenagem póstuma desta Casa, onde Dr. Orisvaldo 

só deixou amigos e admiradores, que bem representam o sentimento de gratidão e saudade do 
povo de sua amada Alagoinha, a quem tanto serviu. 

 
Da decisão desta Casa, dê-se ciência aos seus familiares, enviando cópias a cada um 

deles. 
 
Sala das Sessões, 4 de julho de 2013.  
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vereador 
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