
REQUERIMENTO N° 06/2019

A Vereadora que este subscreve requer, na forma regimental, e depois de ouvir o

Plenário, que o Poder Legislativo conceda o Prêmio “Mulher Destaque” à Sra. Elvira Lacerda da

Luz, em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº 764/2018.

JUSTIFICATIVA

Elvira Lacerda da Luz, 34 anos, natural da cidade de Curitiba – PR, mudou-se

com sua família no ano de 2017 para Itapoá. Elvira tem duas filhas Isabela e Kauane e, em 2014,

quando Isabela estava com 2 anos e 6 meses, foi diagnosticada com autismo. Num primeiro

momento Elvira levou um susto com tal diagnóstico, pois não entendia o que era o autismo.

Somente em 2016 encontrou uma neuropediatra que indicou uma ONG para autistas, que a fez

entender melhor o que se passava com sua filha, participando ativamente da ONG.

Em 2016, nas férias,  veio para Itapoá,  e nos 15 dias que passou as férias em

Itapoá, sua filha parecia ter dito uma melhora: dormia bem, brincava, almoçava com todos, o que

era difícil em Curitiba. Ao retornar das férias e ver que o comportamento e a melhora de sua filha

eram visíveis em Itapoá, em 2017 decidiu se mudar para a cidade, onde sua filha se adaptou

super bem, teve melhoras significativas reconhecidas pela neuropediatra. 

Em  Curitiba,  Elvira  participava  e  ajudava  em  muitos  eventos  sobre  autismo,

então, juntamente com a professora auxiliar de Isabela, decidiu em 2018 realizar um evento para

ajudar pais que têm filhos diagnosticados com autismo. Após o evento,  foi criado a AMA –

Associação de Amigos Autistas:

"A AMA surgiu do sonho em termos em um único lugar profissionais
preparados para atender nossos filhos, na nossa cidade. E o nosso projeto
também  envolve  os  familiares  dos  autistas,  porque  todos  tratam  do
autista, mas ninguém olha para a família do autista. Queremos um espaço
preparado para  o acolhimento desses  familiares,  para  dar  a  orientação
necessária. Assim, não perderá tempo e nem ficará andando em círculo.
Oficialmente, a nossa AMA foi fundada em 19/09/2018. Ainda somos um
bebezinho no mundo do autismo, mas temos amigos que nos apoiam e
que  nos  ajudam.  Como  ainda  não  temos  2  anos  de  fundação,  não
podemos contar com apoio da lei de incentivos, e nossos recursos ainda



são  limitados  a  bazar,  eventos,  jantares,  rifas  e  doações.  Enfim,
precisamos de toda a ajuda possível para que Itapoá possa ter um lugar
adequado para todos os familiares e autistas dessa praia.  Acredito que
além  da  minha  história  deve  ter  muitas  inspiradoras,  e  isso  é  o  que
importa  inspiração,  força,  e  acreditar  que  sim,  podemos  lutar  pelos
direitos  dos  nossos  filhos,  e  que  podemos  conseguir  um  centro  de
referência  para  prepará-los  para  o futuro,  e  de  preferência  com muita
autonomia. Apenas reforçando que uma andorinha sozinha não faz verão,
tenho ao meu lado várias mães guerreiras e determinadas como eu.”

Elvira merece o prêmio de Mulher Destaque por ser guerreira, lutar pelos direitos

de sua filha e de tantas crianças em nossa Cidade, ainda por demonstrar o quão importante é

tratar de assuntos como o autismo e por, através da Associação e eventos realizados na Cidade,

ajudar tantas famílias. 

Itapoá, 19 de fevereiro de 2019.

JANAYNA GOMES SILVINO
Vereadora PR

[assinado digitalmente]

     

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art.  45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador


		2019-02-22T13:50:27-0300




