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PROJETO DE LEI Nº 05/2022
“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA XV DE
NOVEMBRO, 339, NO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Artigo 1º - Fica alterada a denominação da Biblioteca Municipal Localizada na Rua XV de
Novembro, 339, no município de Herculândia, para “BIBLIOTECA MUNICIPAL ESTRELLA
BERNAL SIMÕES”.
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente Lei n. 2.854 de 07 de agosto de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 17 DE MARÇO DE 2022.

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA:
Submetemos à apreciação dessa Casa o presente Projeto de Lei nº 05/2022, que
visa alterar a denominação da Biblioteca Municipal Localizada na Rua XV de Novembro, 339,
no município de Herculândia, para “BIBLIOTECA MUNICIPAL ESTRELLA BERNAL
SIMÕES”, com finalidade de render uma justa homenagem.
A Sra. ESTRELLA BERNAL SIMÕES era filha de imigrantes espanhóis, Jesus
Alonso Bernal e Aurea Alonso Bernal, que vieram para o Brasil e se instalaram na Bahia na
esperança de trabalharem na cultura do cacau. Após sua chegada no Brasil nasceu Estrella, na
cidade de Salvador-BA no dia 02 de julho de 1924.
No início da década de 40 mudaram para Vera Cruz-SP, onde a esperança eram as
culturas de cafés. Lá permaneceram por pouco tempo e se mudaram para Herculândia-SP.
Estrella então se casou com Francisco Rodrigues Simões no ano de 1947. Deste casamento
tiveram três filhos, Ivete Simões Mótio, Paulo Roberto Bernal Simões e Francisco Eduardo
Bernal Simões.
Estrella era do lar, dedicando sua vida aos filhos e quando Francisco tornou
Prefeito de Herculândia ela passou quase 40 anos como Primeira Dama, desenvolvendo
trabalhos sociais, na campanha do agasalho, na festa do dia das crianças com distribuição de
brinquedos, no natal dos mais carentes, dentre outras. Ainda, tinha um carinho e atenção
especial ao Hospital Beneficente e desenvolvia e organizava junto com o marido campanhas
para a arrecadação de fundos para a entidade. Colaborou para fundação do Lions Clube
Herculândia, passando a desenvolver trabalhos assistenciais junto com as demais Domadoras.
Era apaixonada pelos tapetes de rua do “Dia de Corpus Cristi” e sempre
acompanhava o esposo nas viagens a São Paulo em busca de recursos junto com a Secretaria de
Cultura e Turismo do Estado. Não abria mão de que o material usado em seu quarteirão fosse
ajustado a coloração por ela. Portanto, foi por muito tempo e se orgulhava de nas madrugadas
frias fazer os lanches para os voluntários.
Assim foi sua vida, dedicada ao marido, aos filhos e no trabalho assistencial para
crianças, idosos e carentes, que mesmo sendo “Estrella” sempre primou pelo anonimato e
humildade, apoiando o marido por mais de quatro décadas frente à Prefeitura Municipal de
Herculândia.
Por estas razões, esperamos que os Nobres Vereadores deem seus necessários
apoios a esta propositura, com sua aprovação.
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