PROJETO DE LEI Nº

, DE 2019

Declara feriado nacional o dia 13 de março
consagrado à “Santa Dulce dos Pobres”.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É declarado feriado nacional o dia 13 de março para
homenagear “Santa Dulce dos Pobres”, primeira santa brasileira.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.
JUSTIFICAÇÃO
Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes nasceu no dia 26 de maio
de 1914 em Salvador, no Estado da Bahia. Filha de Augusto Lopes Pontes e
Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes, formou-se como professora,
entrando logo em seguida para a Congregação das Irmãs Missionárias da
Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na cidade de São Cristóvão, em
Sergipe.
Aos dezenove anos, em 13 de agosto de 1933, recebe o hábito de
freira das Irmãs Missionárias e adota, em homenagem a sua mãe que perdeu
quando ainda tinha 7 anos, o nome de Irmã Dulce.
Desde suas primeiras missões como freira, Irmã Dulce direcionava
sua atuação para o trabalho com os pobres. Em 1936 fundou a União Operária
São Francisco (a primeira organização operária católica da Bahia), que depois
deu origem ao Círculo Operário da Bahia. Já em 1939, inaugurou o Colégio
Santo Antônio, escola pública voltada para operários e filhos de operários.
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Dez anos após, em 1949, ocupou um galinheiro que ficava ao lado
do Convento Santo Antônio com 70 doentes. A iniciativa deu origem a uma
tradição baiana propagada a décadas: a de que Irmã Dulce construiu o maior
hospital da Bahia a partir de um singelo galinheiro.
Em 1959, oficialmente estava instalada a Associação Obras Sociais
Irmã Dulce e, no ano seguinte, o Albergue Santo Antônio. Para a criação de
sua obra, o “anjo bom da Bahia”, como também era conhecida, recebeu
incentivo do povo baiano, de brasileiros de todos os estados e de
personalidades internacionais.
Sua belíssima trajetória em prol dos mais necessitados, encerrada
em 13 de março de 1992 com sua morte, é difícil de resumir em poucas
palavras, pois são muitos os relatos de amor e de serviço aos pobres e doentes.
A ela, inclusive, atribuem-se milagres, dois foram reconhecidos
pela Igreja Católica, o que a tornará a primeira santa brasileira. A cerimônia
de canonização será celebrada pelo Papa Francisco, no Vaticano, no dia 13 de
outubro de 2019, dia em que Irmã Dulce passará a ser chamada de “Santa
Dulce dos Pobres”.
Essa proposição, portanto, objetiva homenagear a vida de uma
baiana, de uma brasileira, de uma santa que se dedicou a cuidar dos pobres,
acolhendo todos com muito amor e dedicação na esperança de vê-los bem de
saúde e vivendo com mais dignidade.

Sala das Sessões,

Senador ANGELO CORONEL
(PSD – Bahia)
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