
Denomina  de  SUELI  APARECIDA  ALCIDES
“SUELI  DO  SAMU”,  a  sala  de  Enfermagem
pertencente à unidade do AME – Ambulatório
Médico de Especialidades, a ser instalado no
Município  de  Jaboticabal,  e  dá  outras
providências.

Art.  1º  Fica  denominado  de  SUELI  APARECIDA ALCIDES

“SUELI DO SAMU”, a salas de Enfermagem pertencente à unidade do AME –

Ambulatório  Médico  de  Especialidade,  a  ser  instalado  no  Município  de

Jaboticabal / SP.

Art.  2º  O  Poder  Executivo  fixará  no  local  placa  com  a

denominação que trata o artigo 1º desta Lei, na data da inauguração do próprio

público.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente

Lei correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 01 de outubro de 2021.

RENATA ASSIRATI
Vereadora - PSC 
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº  346/2018



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

Tenho  a  honra  de  apresentar  a  presente  propositura  que

sugere a denominação de SUELI APARECIDA ALCIDES “SUELI DO SAMU”,

a sala de Enfermagem pertencente a unidade do AME – Ambulatório Médico

de especialidade, a ser instalado no Município de Jaboticabal ,  e dá outras

providências.

SUELI APARECIDA ALCIDES “SUELI DO SAMU” nasceu na

cidade de Jaboticabal em 19 de setembro de 1962, filha de Alcides e Onicéia,

foi casada com João Pedro por 08 anos dos quais tiveram Andressa e Adrieli,

logo após, surgiu a adoção de Ariane, sua filha de coração.

Enfrentando  o  preconceito,  definiu  sua  vida,  e  na  ocasião

começou uma nova história, com TEREZA DE SOUZA, onde define o amor da

sua vida. 

Sueli  conhecida por ser guerreira e determinada, através de

concurso público, em 1989 ingressou na Prefeitura Municipal de Jaboticabal,

como Auxiliar de Enfermagem, trabalhando em vários locais na área da saúde,

onde,  por  seu desprendimento ingressou sua jornada no Serviço Móvel  de

Urgência – SAMU.

Determinada em ajudar, tornou-se conhecida como SUELI DO

SAMU,  ajudou muitas pessoas, ensinou com seus exemplos e experiências

muitos profissionais.

Defendia, lutava pelo direito de todos profissionais da área da

saúde, era porta vós desta luta, o medo não fez parte da história da SUELI DO

SAMU.
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Fez  muitos  amigos  nessa  jornada  de  trabalho,  ganhou

admiradores pela sua dedicação e um respeito que até hoje, impressiona. Seu

nome tornou-se FORTE, digno de ser colocado na  Sala de Enfermagem –

SUELI DO SAMU.

Presente  e  apaixonada  pelas  suas  filhas  e  netos,  Maria

Eduarda,  Deborah Gabrielly, Marcos Vinicius,  Matheus Henrique,  Isabella  e

todos que estavam ao seu lado, uma paixão profissional, um orgulho de ser

mãe, avó e de ser da Área da Saúde, é IMPERIOSO e de grande satisfação

mencionar o quanto ela cuidou e amou seus familiares, encontrava nela um

PORTO SEGURO e uma confiança inabalável e indestrutível (uma mãe).

Apaixonada por festa, nunca deixou sequer de comemorar um

aniversário, uma amante pela vida, alicerce emocional, alicerce de tudo.

Sua morte, ocorrida em 26 de maio de 2021, vítima da Covid-

19, foi profundamente sentida por todos nós.

A denominação ora proposta é uma singela, porém, honrosa

homenagem que o Município de Jaboticabal prestará à  SUELI APARECIDA

ALCIDES  “SUELI  DO  SAMU”,  pelos  relevantes  serviços  prestados  à

população Jaboticabalense.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para

a apreciação e aprovação da matéria.

Jaboticabal, 01 de outubro de 2021.

RENATA ASSIRATI
Vereadora - PSC 
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