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DISPÕE  SOBRE  A  DENOMINAÇÃO  DO  PROJETO  DE
ESTIMULAÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
DE  NÚCLEO  DE  ATENDIMENTO  DE  ESTIMULAÇÃO
PEDAGÓGICO "ANGELINE ESPERANÇA DE ALMEIDA"

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS, Estado de São Paulo, faz saber que a
Câmara Municipal de Assis aprova e ele sanciona, com base no inciso III do artigo 84 da Lei
Orgânica do Município de Assis, a seguinte Lei:

Art. 1º O Projeto de Estimulação da Rede Pública Municipal de Ensino passa a denominar-se
Núcleo de Atendimento de Estimulação Pedagógico “Angeline Esperança de Almeida”.

Art.  2º  As despesas  decorrentes  com a execução  da  presente  Lei  correrão  por  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, em 01 de março de 2021.

VIVIANE DEL MASSA
Vereadora - PP 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Angeline  Esperança  de  Almeida,  filha  do casal  Márcia  de  Lourdes  Esperança  de
Almeida e Nélio de Almeida, nasceu na cidade de Assis no dia 17 de março de no ano de 1984,
sendo a segunda filha do casal, tendo como irmãos Aline Esperança de Almeida e Fernando
Augusto Esperança de Almeida. O Ensino Fundamental cursou na EE “Dona  Carolina Francini
Burali”.

Sua Trajetória foi marcada por dores e superações. Aos 15 anos sofreu uma queda
enquanto cavalgava em um passeio, desencadeando uma forte dor lombar. Exames revelavam
hernia de disco. Gradativamente o quadro foi se agravando  dificultando suas noites de sono,
pois as dores eram intensas.

Sua família a ver seu sofrimento, que dia após dia progrediam, procurou auxílio de um
médico amigo da família, Dr Renato Frate, que solicitou novos exames. Uma garota de muitos
sonhos,  que vivia sua vida intensamente,  não se abateu com quadro que se apresentava,
prestou vestibular  na Universidade Paulista-UNIP para o curso de Enfermagem, quando foi
aprovada. Dedicar seus cuidados ao próximo era sua meta. Aluna dedicada, sempre com boas
notas, foi exemplo para muitos alunos, pois as suas dores não impediram de concluir  seus
estudos.

O mesmo médico que a acolheu deu a triste noticia do diagnóstico, tumor de medula
ossea, já com 10 cm de altura e bastante espesso. Começava ali sua árdua batalha contra o
câncer. 

Angeline  fez  sua  primeira  cirurgia  em  Ribeirão  Preto,  no  Hospital  das  Clínicas,
realizada pelo renomado neurocirurgião Dr. Assirati  e sua equipe, no ano de 2006, quando
cursava o último ano de faculdade. 

Os médicos a alertaram sobre uma possível paralisia, disseram que a possibilidade
dela ficar em uma cadeira de rodas era grande, assim como outras diversas sequelas não
eram descartáveis. 

A cirurgia foi realizada com sucesso, porém, Angeline perdeu a capacidade de urinar,
só o conseguia  com auxílio  de uma sonda,  o qual  a mesma o fazia.  Perdeu também pós
cirurgia alguns movimentos do pé direito. 

Ao recuperar-se da cirurgia, pós formada em enfermagem, Angeline mudou-se para a
cidade de Piraí do Norte -BA, onde deu início a sua curta trajetória na saúde, nutrindo paixão e
dedicação extrema por sua profissão. 

Dez meses se passaram, Angeline residia e trabalhava na Bahia, onde estava muito
feliz, mas as dores voltaram e a fizeram retornar para sua cidade Natal para dar continuidade
ao tratamento. 

Foi realizada uma nova cirurgia e Angeline ao recuperar-se  passou a fazer parte da
equipe de saúde do Posto Central, mas sua trajetória for curta, suas dores voltaram intensas,
impedindo-a  de  continuar  exercendo  sua  profissão.  Inumeras  cirurgias  ainda  foram
realizadas,deixando suas consequências, mas a vontade vencer era maior, iniciou atividades
artesanais que aprendeu no hospital enquanto estava em recuperação.
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Seu caminho de luta se findou no dia 23 de junho do ano de 2016, mas deixou legado
de preciosos ensinamentos de  alegria, amor ao próximo e compaixão, a todos os seus amigos
e familiares, seu sorriso largo e sua energia são sua marca que será lembrada eternamente.

Ante o exposto, apresentamos o presente Projeto de Lei à apreciação dos nobres
Pares,  contando  com  o  valioso  apoio  para  sua  aprovação,  uma  vez  que  pretendemos
homenagear e perpetuar o nome de Angeline Esperança de Almeida,  por sua garra e pelo
exemplo de perseverança que deixou a todos nós assisenses.

SALA DAS SESSÕES, em 01 de março de 2021.

VIVIANE DEL MASSA
Vereadora - PP 
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