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CONCEDE o título de
Amazonense a senhora
Malheiro Alle Marie,

Cidadão

Adriana

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

DECRETA

Art. Le Fica concedido o título de Cidadão Amazonense a Senhora Adriana Malheiro Alle
Marie.

Parágrafo único - A entrega do título será realizada em reunião especial da Assembleia
Legislativa, que ocorrerá em dia e hora definidos pela Mesa Diretora deste poder.

Art. 2e Esta lei entrará em vigor na data da sua pub icação.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 4 de julho de 2019.

Deputad PE - Patriota

Ouvidor
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JUSTIFICA-IVA

A presente propositura visa o objetivo de conceder o Título de Cidadã

Amazonense a senhora Adriana Malheiros Alle Marie em reconhecimento aos estimáveis

serviços que vem prestando ao nosso Estado.

Adriana Malheiro Alle Marie, brasileir:a, nascida em 17 de outubro de 1967,

natural de São Paulo no Estado de São Paulo, veio cara Manaus no ano de 2004, e tem uma

filha chamada Sophie de 5 anos.

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras

Barão de Mauá Ribeirão Preto, mestrado e doutorado em lmunologia Básica e Aplicada pela

Universidade de São Paulo - USP.

Já foi professora na Universidade de França, UNIFRAN, NO ANO DE 199 RtÉ 200+. Teve

aprovação no processo seletivo para provimento da vaga de Coordenador de Medicina de São José do

Rio Preto, em agosto de 2002. Depois foi aprovado em concurso público para professor Adjunto I da

Universidade Federal do Amazonas, onde trabalha atualmente e é diretora do Departamento de

Acompanhamento e Avaliação das Pós-graduações/Prcpesp-UFAM, em junho de 2006. Foi bolsista

DCR FAPEAM/CNPq e tem experiência na área de lnunologia. Trabalha com resposta imune das

doenças tropicais e infecciosas, resposta imune contra hepatite C.

Sempre estudou em favor da saúde e desenvolvimento, pois é pesquisadora do

hemoam. Elaborou vários projetos, teses e artigos publicados sobre a área biológica, que é a
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sua área de competência. Seus estudos são essenciais para o desenvolvimento do nosso

Estado.

Qualificou-se em imunologia, área das ciências biomédicas que cobre o estudo de

todos os aspectos do sistema imune, a fim de obter resultados de estudos produtivos em

prol da saúde humana. Apresentou pesquisas sf,bre imunologia, células tronco, HIV e

Hepatite Virais.

Ganhou diversas honrarias, incluindo no âmbito do nosso Estado, como:

. Diploma de Mérito ao professor- Academia de Letras

o Honra ao Mérito, Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas.

o Voto de Aplauso do Senado - Senado Federal

o Orientação do melhor trabalho de lniciação Cientifica da fundação

H EMOAM/PAIC e H EMOAM/FAPEAF/

o Menção Honrosa - Ciência, Tecnrlogia e lnovação, FEAPAM

Além, de ser membro de diversos comi:ês de assessoramento, tais na Secretaria

de Ciência e Tecnologia no Estado do Amazonas (SECT), Fundação de Amparo e Pesquisa do

Estado do Amazonas (FEPEAM) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior, também possui projeto de extensão, no rol de suas elaborações cientificas,

exemplo este é o I Workshop Amazônico de lmunolcgia e biologia molecular/FlNEP.
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Portanto, demonstrada a sua importáncia para o Estado, com o seu nobre

trabalho como bióloga, considero justo e mere:ido a presente homenagem. Tendo a

homenageada preenchida todos os requesitos, e, rão havendo nenhum impedimento legal,

é que contamos com a colaboração dos Nobr:s Parlamentares para a apreciação e

aprovação da presente propositura.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 4 de julho de 2019.

Deputado E - Patriota

Ouvidor
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