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ESTADO DE SAO PAULO

PROJETO DE LEI N° 6 5 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

“DENOMINA COMO CENTRO DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL JULIA 
MOLINA DA SILVA O EQUIPAMENTO 
PUBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO 
COLINA MARIA LUIZA, DISTRITO DE 
JORDANESIA, E DA OUTRAS 
PR O VIDENCIA S

Art. 1° Fica denominado CENTRO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL 
JULIA MOLINA DA SILVA o equipamento publico, popularmente conhecido como Centro 
Comunitario Maria Luiza, localizado no Conjunto Habitacional Cajamar B, do Bairro Colina 
Maria Luiza, Distrito de Jordanesia, na area Institucional 03 - Matncula 171.319 do 2° CRI de 
Jundiai.

Paragrafo unico. A biografia da homenageada faz parte integrante desta Lei.

Art. 2° O Executivo Municipal providenciara a execugao e instalagao da placa
nominativa.

Art. 3° As despesas decorrentes da aplica^ao dessa Lei, correrao por conta de 
dota^oes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 4° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Prefeitura do Munidpio de CajamaTj/jO ae novembro de 2022.
V

danilo Barbosa, ma^iiado
Prefeito \LUriicipai
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Projeto de Lei n° 12022, fls. 2

BIOGRAFIA

JULIA MOLINA SILVA

Julia Molina Silva nasceu na cidade de Jundiai, interior de Sao Paulo, ern 28 de setembro de 
2012, no Hospital Santa Elisa. Filha de Julio Cesar da Silva e Taina Molina Silva, desde sen 
nascimento viveu com seus pais e familiares em Cajamar.

Frequentou a creche “EMEB Aline Cristina Santos de Paula”, no bairro do Colina Maria 
Luiza, onde morava com seus pais. Julia sempre foi muito querida por suas professoras e 
coleguinhas de turma.

Mesmo tao nova, era notavel a sua personalidade marcante, por onde passava encantava a 
todos com sua criatividade e alegria de viver. Era uma crian9a que amava cantar e dammar! Nao 
dispensava estar no meio das pessoas interagindo.

Tambem, desde cedo, ja demonstrava sua autenticidade e coragem! Nao tinha medo de nada e 
era percepti'vel como era forte e ao mesmo tempo sensivel, pois transbordava amor e queria 
estar sempre perto de quern amava.

Sua partida foi muito precoce, com apenas 3 anos e 11 meses de vida, deixando todos com 
muitas saudades. Mesmo este pouco tempo foi suficiente para deixar uma linda historia e uma 
grande marca em seus pais, amigos e familiares.

Acreditamos que a vontade de Deus e boa, perfeita e agradavel. Hoje entendemos que sua vida 
foi uma linda passagem, cheia de propositos e ensinamentos que vieram direto do cora^ao de 
Deus.

“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o ama, dos que foram 
chamados de acordo com o seu proposito. - Romanos 8:28”


