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lnstitui a "Medalha de Mérito lreyde

Simonetti" pela Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente.
dm

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS' NA

forma que estabelece o artigo !7,1, e, da Resolução Legislativa n' 469' de 19 de março

de 201-0, Regimento lnterno, faz saber aos que a presente virem que promulga a

seguinte: 
REsoLUçÃo LEGtsLATtvA:

Art. 1e Fica instituída a "Medalha de Mérito lreyde simonetti" conferida pela

Assembleia Legislativa, concedida às pessoas e instituições governarnentais e não

governamentais que se destacarem por suas iniciativas na defesa dos direitos da

criança e do adolescente.

parágrafo único. A cada período legislativo, a "Medalha de Mérito lreyde simonetti"

será concedida em sessão solene, preferencialmente no dia 13 de julho' dia do

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA'

Art. 2e os indicados para receber a "Medalha de Mérito lreyde simonetti" pela Defesa

da Criança e Adolescente serão escolhidos pela Comissão de Promoção e Defesa dos

Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens, sendo a medalha entregue pela Mesa

Diretora.
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Art. 3e As despesas decorrentes com o evento da entrega da "Medalha de Mérito

lreyde Simonetti" pela Defesa da Criança e do Adolescente ocorrerão por rubrica

consignada no orçamento do Poder Legislativo.

Art.4 e Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

pLENÁRto DA AssEMBLEIA LEGtsLATtvA Do EsrADo Do AMAZONAS, em Manaus 03

de abril de 2019.

íffselrí.^MARU,z
Deputada Estadual

Líder do PSDB
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JUSTIFICATIVA

As pessoas que deixaram um legado na nossa sociedade sempre rnerecem

reconhecirnento e prestígio, rnesmo aquelas tidas como "anônimas" e que já não estão

entre nós. Desta forrna, faz-se necessário prestigiar pessoas da sociedade amazonense

que marcaram pelo feito deixando em sua passagem na Terra belas lembranças aos

que gstavam ao seu redor.

A professora lreyde simonetti teve uma curta vida voltada à educação. Na sua

jornada profissional teve passagem pelo colégio Ângelo Ramazzotti onde foi

supervisora, foi chefe do setor de Organização e Cooperação do Departamento

Estadual da Criança, chefe do Núcleo de 2e Grau da Coordenadoria de Assuntos

Educacionais da Secretaria de Estado da Educação e Cultura e gestora na creche do

Colégìo da Polícìa Militar.

No dìa 19 de junho de 1-967, a professora lreyde Simonetti caminhava pela

avenida Floriano peixoto acompanhada por duas crianças que segurava pelas mãos,

quando uma delas soltou-se e tentou atravessar a rua. A professora correu ao

encontro da criança em um ato heroico conseguindo afastá-la, porém o ônibus que

vinha na direção as atropelou. A criança se salvou após cirurgia, mas infelizmente

ireyde Simonetti não sobreviveu ao ocorrido. No jornal A Crítica, o Arcebispo de

Manaus D. Luiz Soares Vieira lamentou o ocorrido exaltando sua adrniração por

alguém com tamanho amor capaz de dar sua própria vida para salvar a do outro'

Assim, faz-se importante a homenagem a eSSa nobre gestora cuja morte se deu de

forma trágica, porém nobre, ao proteger a vida de uma criança em um grave acidente'

Sendo assim, a presente Resolução Legislativa busca homenagear através da

Medalha lreyde Sirnonetti pessoas que protegem crianças e adolescentes no estado do

Amazonas que assim corno a hornenageada, dão o "sangue" para todo dia salvar

nossos jovens do mundo das drogas, do abandono familiar e da desesperança. A essas
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pessoas, se pretende com essa honraria dar o devido mérito público no sentido não só

de honrenageá-las como também de incentivar outras pláticas similares em busca de

urna sociedade cada vez melhor a partir desses bons exemplos'

PLENÁRIo DA ASSËMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em MaNAUS 03

de abril de 201-9.
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Deputada Estadual

Líder do PSDB
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