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REQUERIMENTO P.E I ê6&2929

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL JOÃO lz

ASSUNTO: REQUER, à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. L20, incis Xl, do regimento lnterno da Assembleia Legislativa

do Estado do Amazonas, seja realizad MoçÃo DE PARABENTZAçÃo à aluna Mary Lene

Oliveira, à professora lvane e demais

vídeo "Dona de mim", que venceu o

Penha, promovido pela Câmara dos

articipantes que contribuíram para a elaboração do

eputados, representando a escola estadual José

Bernardino Lindoso e elevando de form brilhante o Estado do Amazonas

DeÍerido Pela

8
Senhor Presidente,

Senhores (a) Deputados (a),

TIFICATIVA

Representando a Escola Estadual José Bernardino Lindoso: A aluna Mary Lene Oliveira, a

professora lvane e demais participant elaboraram um vídeo titulado de "Dona de mim",

que relata o cotidiano de mulheres que

O curta que representa a Escola José Li

algumas peneiras, chegou à final, rea

escola concorria com outra unidade de

m relações abusivas

doso concorreu com outros 1*812 vídeos. Depois de

ada a partir do voto popular em redes sociais. A

nsino, também da rede estadual.

A aluna Mary Lene Oliveira, à professo lvane e demais participantes que contribuíram para

a elaboração do vídeo "Dona de mim", ue venceu o 79 concurso de vídeos curtos sobre a lei

Maria da Penha, promovido pela Câm ra dos Deputados, representando a escola estad

José Bernardino Lindoso e elevando de forma brilhante o estado do Amazonas

Av. Máriç Ypiranga Monteiro, n.e 3,950 - [d. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque - Parque üez

CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

concurso de vídeos curtos sobre a lei Maria da
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PODEN IEG|$TATIVO
ASS[MBLEIA LIGISLATIVA DCI

Ë5ïADO DO AMAZONAS

Sabe-se que falar sobre violência contra a mulher, encoraja àquelas que sofrem violência

para que percebam a relação abusiva que se submetem e denunciem os agressores.

A violência é um problema que assola a sociedade brasileira. Um dos tipos de violência que,

infelizmente, persiste ao longo da história é a violência contra a mulher. Pois, apesar de ter

conquistado papel de destaque na sociedade ainda sofre com essa prática enraizada e de

difícil combate. A mulher ainda precisa de muita proteção, havendo a necessidade de

buscarmos soluções para diminuir os números alarmantes de relações abusivas e violência

contra a mulher,

Desta forma, a iniciativa da Escola José Bernardino Lindoso através do empenho das alunas e

da professora lvane, é de suma importância.

As representantes da escola Amazonense embarcação para Brasília assim que os Voos foram

reestabelecidos para participarem da Premiação na Câmara de Deputados.

lsto posto, Requeiro, com amparo Regimental, que seja realiada MOçÃO DE

PARABENIZAçÃO à aluna Mary Lene Oliveira, à professora lvane e demais participantes que

contribuíram para a elaboração do vídeo "Dona de mim", que venceu o 79 concurso de

vídeos curtos sobre a lei Maria da Penha, promovido pela Câmara dos Deputados,

representando a escola estadual José Bernardino Lindoso e elevando de forma brilhante o

estado do Amazonas.

Solicitamos a anuência dos pares, para aprovação desta MOçÃO DE

PARABENIZAçAO e em seguida, seja encaminhada cópia À Escola Estadual Professor José

Bernardino Lindoso, no endereço: : Av. Cel. Sávio Belota, S/n - Novo Aleixo, Manaus - AM,

69099-096

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA

MANAUS, 17 de março de 2020.

DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

J

Deputado Esta PUBLICANOS
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