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LEI MUNICIPAL Nº 1.567/2022 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA ALA 

PEDIÁTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 

ARENÁPOLIS - MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Exmo. Sr. Prefeito de Arenápolis - MT, ÉDERSON FIGUEIREDO, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei 

Orgânica do Município de Arenápolis - MT, faz saber que a Câmara Municipal de 

Arenápolis - MT, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º -Fica denominada a Ala Pediátrica do Hospital Municipal de 

Arenápolis - MT, localizado na Rua Glicério Martins Pinto, esquina com a Rua 

Castelo Branco, s/n, Bairro Vila Nova, de: “ALA PEDIÁTRICA ENFERMEIRA 

ALINE PORFÍRIO DA SILVA”. 

Art. 2º - O Município de Arenápolis - MT, no prazo de 90 (noventa) 

dias, contados da vigência desta lei, promoverá a instalação de letreiro indicativo no 

local e a comunicação aos órgãos pertinentes. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

PAÇO MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT, AOS 06 DIAS DE MAIO 

DE 2022. 

 

EDERSON FIGUEIREDO 

PREFEITO MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT 
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ANEXO I 

BIOGRAFIA 

ALINE PORFÍRIO DA SILVA 

 

Aline Porfírio da Silva nasceu dia 02 de abril de 1995, em Arenápolis – 

MT, no antigo Hospital do Município. Veio de uma família de 03 irmãos, filha de José 

da Silva (in memoriam) e Maria Aparecida Porfírio da Silva, uma criança e filha 

dedicada.  

Desde muito cedo apresentava interesse pelos estudos, cursou o ensino 

fundamental na Escola Municipal Prefeito Duílio Ribeiro Braga, na cidade onde 

nasceu e concluindo o ensino médio em 2011 como Técnica em Meio Ambiente. Em 

2012 ingressou na faculdade pública, no curso de enfermagem da UNEMAT, em 

Tangára da Serra/MT, onde residiu por 05 anos, enquanto cursava a graduação, e 

durante todo esse período morou com a avó materna; e, retornava sempre nos finais 

de semana, para sua casa em Arenápolis/MT. 

Aline se dedicou totalmente aos estudos, era uma jovem apaixonada 

pela literatura, com grande facilidade em aprender assuntos novos, diferentemente 

dos jovens da sua idade, a mesma não mostrava entusiasmo por festividades e 

namoro. Seus hobbies além da leitura era a tecnologia, música, filmes e séries.  

Era uma garota de muita simplicidade e humildade, sem vaidade e 

interesses comuns, trabalhava com o irmão e cunhada auxiliando nas decorações, 

negócio da família. 
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 Quando terminou a faculdade em 2016, posteriormente se mudou para 

Sinop/MT, onde trabalhou por alguns meses na UTI do Hospital Regional. Em 2017 

de volta à Arenápolis/MT, iniciou seu legado como prestadora de serviços de 

enfermagem para o município, onde atuou como Enfermeira Plantonista na Unidade 

de Pronto Atendimento de Arenápolis/MT; também lecionou como professora na 

Escola Técnica de Nortelândia/MT para o Curso Técnico de Enfermagem; trabalhou 

como Enfermeira Plantonista na Unidade de Pronto Atendimento de 

Nortelândia/MT, bem como na remoção de pacientes em ambulância. 

 Aline atuou ativamente na frente de combate ao Covid 19, sendo 

responsável pelo transporte de grande quantidade de pacientes a unidades de 

referência em todo o Estado de Mato Grosso.  

No ano de 2020 iniciou sua jornada de trabalho no atual Hospital Médio 

Norte como Enfermeira Assistencialista, sempre muito prestativa, amorosa, 

competente e dedicada ao trabalho; uma profissional ética e exemplar; tratava com 

muito carinho todos os pacientes, em especial às crianças  e aos bebês nascidos 

dentro da unidade, sua afeição e apreço pelos pequenos era admirável. 

Em 28 de agosto de 2021, numa madrugada de sábado sofreu um 

acidente durante o transporte de um paciente para Sorriso/MT, acidente esse que 

veio a ceifar sua vida, enquanto exercia seu ofício. Aline não deixou filhos, porém 

uma família e amigos enlutados. E será, eternamente, lembrada por todos que a 

conheceram e amam. 


