
 

 
GABINETE DO VEREADOR MIKÉIAS FEITOSA 

 
PROJETO DE LEI Nº 02 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023. 

“ALTERA O NOME DE RUA QUE 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

 

 

O VEREADOR MIKÉIAS FEITOSA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, submete à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa o 
seguinte Projeto de Lei: 

 
Art. 1º - Altera o nome da Rua 3, situada no Centro, nesta cidade e passa 

denominar Rua OSMARINA SILVA E SILVA. 
 
Art. 2º - A Administração Municipal providenciará Placa de identificação a 

ser fixado no local e demais mudanças necessárias. 
 
ART. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Câmara de Vereadores de Guaraí, 03 de fevereiro de 2023. 

 
 

___________________________ 
                                       Mikéias Feitosa 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 
 

Relato da História de vida de Osmarina Silva e Silva 

 
TENHO A HONRA DE SUBMETER À ELEVADA APRECIAÇAÕ DESSA 
CÂMARA O INCLUSO PROJETO DE LEI DISPONDO SOBRE A ALTERAÇÃO 
DO NOME DA RUA 3, SITUADA NO CENTRO, NESTA CIDADE PARA O NOME 
DE RUA: OSMARINA SILVA E SILVA. 

 “Minha alma glorifica o Senhor, meu Espirito exulta 
de alegria em Deus meu Salvador”. (Lc. 1,46). Não 
tem como falar de Osmarina e não glorificar primeiro 
o nome do Senhor Deus amado, a quem ela amou ao 
extremo.  

Osmarina Silva e Silva, filha de Egídio Ribeiro Campos e Josefa Silva, sobrinha 
de Pacifico Silva, nasceu no dia 14 de abril de 1946, na cidade de Tupirama, e 
em meados de 1950 mudou para Guaraí, que até então era uma fazenda do seu 
tio Pacifico, ficou órfã de mãe aos 6 anos de idade, teve 7 irmãos. Sua mãe 
Josefa, tinha a devoção de celebrar o dia de Santos Reis e assim Osmarina 
desde criança participava das cantorias da Divindade, na sua infância e 
adolescência fazia parte do grupo que visitava as casas e fazendas levando a 
cultura de Reis, rezavam, cantava e dançava as pastorzinhas e alegravas as 
famílias. Osmarina desde cedo, teve que lidar com situações difíceis, pois senhor 
Egídio, seu pai, após a morte da esposa, se entregou à bebida e ficou perturbado 
mentalmente, assim os parentes foram cuidadores dos filhos. Osmarina, casou-
se muito cedo aos 14 anos com Olavo Pereira da Silva, e passou a ser cuidadora 
de seu pai e dos seus irmãos mais novos. Não teve a oportunidade concluir seus 
estudos, cursou até a 3ª série do primário do ensino fundamental. De menina à 
Mulher, teve 05filhos e teve um 01 filho adotivo, assumiu seu matrimonio com 
responsabilidade, gravida de seu filho José Olavo costumava trazer feixes de 
lenha (o fogão era a lenha) na cabeça de uma longa distância, do setor primavera 
do Anaides até a Bernardo Sayão, vinha também com lata d’agua na cabeça, 
pois não tinham poço artesiano em casa, isto por muitos anos. Seu esposo era 
mecânico e quem o ajudava nos consertos dos carros era Osmarina, era 
ajudante com as chaves, isto por muitos anos pois eram dois jovens que tinham 
a vida muito difícil financeiramente. Osmarina nunca se prostou, e nem ficou 
esperando as situações mudarem, buscava e mudava, desistir jamais. Tinha por 
profissão a costura, na busca de melhorias procurou ajudar seu esposo Olavo 
nas despesas de casa, aprendendo a costurar, fez o curso de costureira por 
correspondência, no Instituto Nacional Brasileiro, costumava contar aos filhos 
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que sua primeira costura foi um vestido e que cortou o vestido aberto em cima 
de um tecido e o resultado foi que perdeu o tecido, mas não desistiu e com 
algumas tentativas conseguiu e confeccionou o vestido. E assim em uma 
máquina de costura por muitos anos ajudou nas despesas de casa. Osmarina 
junto com Dona Edith Barnabé fundaram a Associação de costureiras de Guaraí, 
era um sonho realizado que não era só dela, mas o de muitas costureiras de 
Guaraí. Sempre gostou das artes e um dos seus sonhos era cantar em uma 
banda de música e escrever peças teatrais, assim procurava incentivar seus 
filhos a cantar ou tocar um instrumento. Gostava muito da juventude, razão de 
sua casa ser muito visitada por jovens, pois costumava reuni-los no quintal para 
brincarem de: cantigas de rodas, teatro, brincadeiras de “cair no povo”, leitura de 
cordel, pular fogueira e outros. A evangelização caminhando junto, e assim a 
juventude sempre a buscava para aconselhamento. Osmariana não queria o 
melhor só pra si mas para todos, por isso quando ganhava de alguém abobora, 
farinha, milho e outros, ela costumava dividir com os vizinhos. Em casa tinha um 
quarto separado para quando alguém necessitasse passar a noite, tinha uma 
cama com lençóis limpos para acolher. Costumava ser voluntária na Semana 
Santa organizada pela Paroquia São Pedro, confeccionava as roupas que os 
jovens usariam para dramatização da Via Sacra, realizava visitas junto as 
famílias para reza do santo terço, e o anuncio da palavra de Deus e aproveitava 
para ver as necessidades daquela família para depois providenciar. Osmarina 
junto com seu esposo acolheram muitas pessoas que passavam pelo Guaraí e 
não tinham o que comer, trabalhar ou passar a noite, a prática da caridade foi 
constante em sua vida. Em março de 2003, junto com seu esposo fundou a Casa 
de Maria, em setembro do mesmo ano ficou viúva, e se entregou integralmente 
à obra de evangelização e social na comunidade. Osmarina passou a organizar 
a associação para poder servir melhor a comunidade, e dizia àqueles que a 
ajudavam: “ninguém pode sair da Casa de Maria, da mesma forma que entrou, 
se precisar da comida, da roupa, do remédio ou da oração vamos dar sem 
perguntar quem é, apenas vamos ajudar” e assim segue até hoje. Tinha como 
missão maior a família, dizia que a família tinha que permanecer unida e ajudou 
muitos casais a passarem pelas crises de matrimônio e permanecerem unidos, 
sonhavam com a juventude sadia, por isso logo foi mobilizando a criação de 
grupos de jovens e também acompanhados de aula de violão. Realizava 
semanalmente visitas juntos as famílias e hospitais, e ali levava o pão palavra, 
alimento da alma para as pessoas. Estruturou a Associação Casa de Maria que 
hoje é reconhecida como utilidade pública na comunidade. Ampliou o 
atendimento aqueles que vivem em situações de risco. Evangelizou um grupo 
de mulheres que se prostituiam e que ao longo de dois anos, mudaram de vida 
e constituíram famílias, assim resgatando a dignidade humana. Preocupada em 
ajudar as famílias em seu sustento, junto com sua filha sempre realizou 
campanhas para arrecadarem alimentos. Realizava uma vez ao ano casamento 
comunitário de casais que não tinham condições financeira, ela conversava com 
o Padre e este doava a celebração do matrimonio e quem era um grande doador 
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das roupas do casamente era Dom João José Burk (já falecido), ele era um 
grande apoiador da missão Casa de Maria. O sonho de Osmarina era a 
construção da sede da Casa de Maria, pois em seu coração queria desenvolver 
projetos de: Artes envolvendo aula de instrumentos, canto, dança e teatro. E fez 
questão que o estatuto da Casa de Maria estivesse uma clausula reservada 
comtemplando esta dimensão. Devido problema pulmonar, Osmarina teve um 
saúde frágil e em 2017 foi acometida de uma pneumonia e ficou internada na 
UTI em coma por 04 meses e 15 dias, mas a sua fé e vontade de viver e ir em 
frente com a evangelização, ajudando a comunidade, venceu e voltou para 
Guarai, perdeu 100% da audição teve que reaprender a andar e mesmo em 
cadeira de rodas e depois andador, não se permitiu parar continuou sua missão, 
em 2019 sua saúde se fragilizou e foi internada novamente na UTI onde ficou 
por 06meses e 28dias, mas sua fé e vontade de continuar a servir a comunidade 
a trouxe de volta novamente para Guaraí e mesmo impossibilitada de caminhar 
continuou a sua missão. Osmarina fez sua pascoa em agosto de 2020, mas não 
morreu, ficou através do seu testemunho de fé e de seu legado deixado na 
comunidade. Hoje a Associação Casa de Maria, conta com voluntários que se 
dispõem a prestar serviço em prol do próximo, conta com: assistência de 
voluntariado de advogados, médicos, grupo do terço dos homens, grupo de 
mães que se unem na evangelização dos filhos, são mais de 50 famílias 
assistidas mensalmente com alimentação. Através do Projeto Mãos que ajudam, 
assistem a comunidade com mais de 4 cilindros de oxigênio, andadores, 
muletas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, botas ortopédicas, e 
outros. Tem assistência de orientação para aposentadorias, já conseguiu ajudar 
pessoas a fazerem cirurgias de aneurismas e também é voluntaria no Grupo de 
Guaraí do Hospital do Amor de Palmas. Osmarina está na glória eterna, mas 
através dos seus ensinamentos continua viva nas ações da Casa de Maria. 
Mulher de fé em pé, superou barreiras, rompeu paradigmas fez o bom combate 
e guardou a fé. Osmarina sempre colocou em primeiro lugar o amor a Jesus 
Cristo e assim anunciou até no seu sofrimento, deixou alegrias nas UTI’s por 
onde passou e não deixou de evangelizar por onde andou. Algumas falas e 
pensamentos de Osmarina se tornaram eternas na comunidade e queremos 
também que se eternizem dentro dos corações desta Casa de Leis. Seguem:  

“Quando a gente tem fé, acredita e não desconfia de Deus, 
do que Ele fala, Ele faz, se você tem um problema acredite 
em Deus. Eu sempre vou crer no poder de Deus. Ele me 
tirou de um coma e me deu uma nova chance”. (Osmarina 
Silva e Silva)  

“Eu sempre vou crer no poder de Deus. Pois Ele me tirou de 
um coma profundo” (Osmarina Silva e Silva)  
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“A mulher é o esteio da casa e Nossa Senhora é o esteio do 
Céu, precisamos passar por Ela pra chegar ao céu”. 
(Osmarina Silva e Silva)  

“Seja valente na oração porque para Deus nada é 
impossível”. (Osmarina Silva e Silva)  

“Todas as vezes que você for para casa de Deus, não 
misture esse caminho com outros caminhos”. (Osmarina 
Silva e Silva)  

“Filhos sejam amigos de seus pais. Pais e mães sejam 
verdadeiros com seus filhos”. (Osmarina Silva e Silva) 

 
Por todo o exposto, rogo o apoio dos nobres pares para aprovação deste 

projeto, por mais simples que possa aparentar, tem como objetivo de justa e 
merecida homenagem à memória de uma cidadã de bem, de conduta exemplar, 
quer como mãe de família, quer como cidadã honrada e trabalhadora que foi, 
cumpridora fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa 
comunidade. 
 
 

Guaraí, 03 de fevereiro de 2023. 
 
 

 
___________________ 

Mikéias Feitosa 
Vereador 

 

 
 


