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AUTÓGRAFO Nº 094/2015 
 

LEI Nº 1177/15, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015. 
 

 

 

DA NOME A UNIDADE DE SAÚDE NA 

LOCALIDADE DE CAPIVARA NO 

DISTRITO DE IDEAL NO MUNICÍPIO 

DE ARACOIABA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições 

legais, aprova a seguinte: 

 

LEI 

 

Art. 1º - Fica denominada de ANTONIA THAIS DA COSTA NUNES, a 

Unidade Básica de Saúde, na localidade de Capivara no Distrito de Ideal no Município de 

Aracoiaba. 

 

Parágrafo Único - É parte integrante desta Lei a biografia do homenageado. 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, aos 16 de setembro de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Wellington Nonato da Silva 

PRESIDENTE 
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BIOGRAFIA 
 

 

 

 

ANTONIA THAIS DA COSTA NUNES, nasceu no dia 03 de janeiro de 1992. 

Natural de Capivara, aqui mesmo fincou suas raízes ao lado de seus pais; Francisca Simone 

da Costa e José Wilson Fernandes Nunes, que a criaram com afeto e ternura. 

O brilho dos primeiros anos revelavam ao mundo, uma garota sensível e tímida, 

mas por outro lado cheia de energia e felicidade. Sua juventude não passou desapercebida, 

tínhamos uma bela jovem de sorriso fácil, meiga e cheia de amor para dar. Seu lado sociável 

era tranquilo, sempre dentro de seu mundo, os sonhos começavam a impulsiona-la para o 

amanhã 

O amor bate a sua porta e entre as flores da primavera apaixonada deixa seu 

sorriso mais contagiante. Sua conversão a fé evangélica, foi um convite para o novo, ao lado 

de seu namorado Widerson Monteiro congregavam-se na Igreja Assembléia de Deus em 

Capivara. 

As portas se abriram e então Thais Costa começou a trabalhar na educação de 

Capivara, como professora da educação infantil, o trabalho na educação, também foi um 

convite a formação acadêmica e então começou a cursar pedagogia pela faculdade IESC no 

Distrito de Ideal. Tudo caminhava aparentemente bem, até que a morte surgiu em seu 

caminho e tragou sua vida jovial e bela. O dia 17 de novembro de 2013, numa tarde de 

domingo Thais Costa Nunes partiu pro além e nos deixou as marcas profundas da saudade. 


