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PROJETO DE RESoLUçÃo LEGISLATIvA N. â nolg

CONCEDE A MEDALHA RUY

ARAUJO Â SNN. WVIANE PEREIRA

DA SILVA LAGO LIMA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o. Fica concedido a Medalha Ruy Araújo à Sra. Viviane Pereira da Silva

Lago Lima, em razão de sua luta como defensora da Pessoa com Deficiência

em decorrência de Microcefalia.

Art.20. A outorga da Medal,ha supramencionada, à outorgada, deve ocorrer em

sessão solene, realizada no Plenário Ruy Araújo, convocada pela Presidência

da Assembleia l-egislativa do Estado do Amazonas.

Art.2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

PAçO DA ASSEMBLETA LEGTSLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS,
MANAUS 29 DE ABRIL DE 2019.

Dra. Mayara Pinhei Reis
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores(as) Deputados(as), a Propositura

de outorga da Medalha Ruy Araújo, à Senhora Viviane Lima, é decorrente de

sua labuta e seus p.restimosos trabalhos, realizados em prol de crianças

deficientes por m icrocefalia.

A historia do heroÍsmo laborioso da homenageada, é fruto de

experiência pessoal, vivida em sua propria família, haja vista, ser mãe de três

meninas: Ana Vitoria (19 anos); Maria Luíza (17 anos) e; Júlia Lima (12 anos),

notadamente, porque duas, das três, acima citadas, nasceram com diagnostico

de microcefalia.

Essa experiência de vida, lhe proporcionou a oportunidade de

ajudar outras pessoas, notadarnente, mães com filhos portadores de

microcefalia, a lhe dar com essa, difícil, tarefa,

Assim, ao acompanhar o noticiário sobre a epidemia de

microcefalia, no,Brasil, em outubro de 2015, que vinha ocorrendo no Nordeste

brasileiro, se sentiu motivada a dividir com todas àquelas mães, sua

experiência de vida!

Desta feita, o que era para a homenageada uma luta doméstica

e pafticular, a partir de então, passou a ser uma luta nacional e de domínio

público, ou seja, transformou-se em uma luta coletiva, pois, por sua iniciativa,

foi criado em 04 de dezembro de 2015, o "Grupo Mãe de Anjos unidas", o qual

começou com 20 (vinte) mães e, hoje, já chegam a, aproximadamente, 3.000

(três mil) mães,

Na verdade, a luta da homenageada é tão profícuo que já

alcançou repercussão internacional, haja vista, que o "Grupo Mãe de Anjos
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Unidas", que criou já possui membros (mães associadas) de outros países, fato

que tornou-a meritoria de reconhecimento internacional em prol das pessoas

com algum tipo de deficiência.

Destaca-se que, hoje, no Brasil, são mais de 45 milhões de

brasileiros, com algum tipo de deficiência e, em nosso Estado (Amazonas),

são, aproximadamente, 790 mil.

Por ser um ícone na bandeira de luta pelos deficientes, já

participou, como convidada, em inúmeras aud,iências em prol da causa da

Pessoa com Deficiência no âmbito Municipal, Estadual e Federal, sempre

defendendo a aplicabilidade da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, Lei

Brasileira de lnclusão (LBl), dentre os quais, destacamos:

Deputados, em Brasília, para cornpor a Mesa e representar as mães de

todo o Brasil, com filhos com algum tipo de deficiência;

Direitos das Pessoas com Deficiência, da Câmara Federal dos

Deputados, para cornpor a Mesa e representar as mães de todo o Brasil,

com filhos com algum tipo de deficiência;

Brasília, foi aprovado pela comissão da seguridade Social e Família, o

Projeto de lei de no. 7.429 de 2017, de coautoria do Deputado Federal

Áureo, do Solidariedade do RIO de Janeiro, que instituiu a "SEMANA

NACTONAL OE ?REVENçÃO, CONSCTENTTZACAO E TRATAMENTO

DA M\CROCEFAL\A, tendo como dia oficial 04 de dezembro e a

justificativa da data do autor do projeto de lei, é eternizar a criação do

Grupo MÃES DE ANJOS UNIDAS que iniciou COM 20 (vinte) mães, no

dia 04 de dezembro de 2015 e hoje passa a ser reconhecido como um
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Movimento com mais de 03 mil mães, em todo Brasil, grupo este criado

pela Amazonense, Viviane Lima que é mãe de duas adolescentes com

microcefalia.

Por todo o exposto, é justo que se homenageie esta

amazonense, concedendo-lhe a Medalha Ruy Araújo, pela luta, incansável, em

prol das Pessoas com Deficiência, notadamente, a microcefalia.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

MANAUS 30 DE ABRIL DE 2019.

Dra. Mayara Pinhe Reis
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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