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"JUSTICATIVA – PDL 101/2017 
A homenageada, nascida em 01 de outubro de 1965, na Cidade de Angra dos Reis, 

interior do Estado do Rio de Janeiro, é mãe, professora, administradora. gestora comercial e 
voluntária em inúmeros projetos sociais. 

Casou-se com o Sr. Gilsimar Teixeira Rosas em 17 de dezembro de 1988. com quem 
teve um filho, lsac Mendes Rosas, hoje casado com Caroline de Aguiar Rosas. 

Professora especializada em alfabetização, desde 1984, esteve à frente de classe de 
alfabetização em escolas públicas por oito anos e alfabetizou nesse período quatrocentas e 
sessenta crianças em comunidades carentes e de difícil acesso. 

Ao longo de trinta e quatro anos vem realizando trabalhos evangelísticos junto à Igreja 
Universal do Reino de Deus, tendo passado pelos Estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba, 
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. 

No que tange a projetos sociais, é voluntária há mais de trinta anos, em vários Estados 
brasileiros, e em diversos seguimentos. Vejamos. 

Foi voluntária por dois anos no Instituto Nacional do Câncer - INCA (Cruz Vermelha), 
Unidade de Vila lzabel, atendendo famílias e cuidadores. 

Realizou trabalho de utilidade pública no programa de rádio "De Mulher pra Mulher", 
em Campos dos Goytacazes, por três anos (1992/1995). 

Coordenou o Projeto Ler e Escrever (alfabetização de jovens e adultos), no Estado do 
Rio de Janeiro, por quatro anos (1991/1995), no qual foram alfabetizados trezentos e oitenta 
adultos. 

No ano de 2010, abraçou a causa de oitocentos e cinquenta crianças e jovens com 
deficiência intelectual e autismo, na Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento 
Social - ABADS (antiga Pestalozzi de São Paulo), que oferece atendimento nas áreas da 
Saúde, Educação, Assistência Social e Emprego Apoiado, sob o, paradigma da inclusão social. 

A homenageada presidiu referida Instituição por três anos de forma voluntária, cabendo 
registrar que, apenas nos últimos dois anos, foram realizados quinhentos e vinte mil 
atendimentos, tendo sido inseridas no mercado de trabalho em São Paulo trezentas e 
cinquenta pessoas com deficiência intelectual e autismo. 

Coordena, ainda, o Grupo FAMA (Família dos Autistas), que visa unir e dar apoio 
necessário aos familiares dos autistas, para que eles vençam as suas dificuldades diárias, 
levando informações, abordando temas próprios da sua vivência, para torná-las fortes e 
capazes de vencer as adversidades, "cuidando de quem cuida". 

Esse trabalho está sendo desenvolvido em diversas Instituições em São Paulo ligadas 
à área·de atuação, e também por meio de palestras em Universidades. O grupo atende, 
atualmente, cento e cinquenta famílias. 

Sobre o trabalho de cunho evangelístico, a homenageada já coordenou projetos para o 
público feminino em presídios e para vítimas de violência doméstica além da realização de 
palestras para mães que criam seus filhos sozinhas. 

Coordenou, também, por cinco anos, a Escola Bíblica Infantil da Igreja Universal do 
Reino de Deus, orientando educadoras voluntárias, e evangelizando crianças e jovens carentes 



de vários Estados do Brasil, além de participar de outros projetos sociais da Instituição, 
realizando atendimentos, reportagens e divulgação dos mesmos. 

Coordena, atualmente, um projeto de ressocialização de pessoas em situação de rua, 
por meio do oferecimento de cursos profissionalizantes em todo Brasil. Só nesse ano de 2017, 
foram inseridas no mercado de trabalho duzentas e setenta e oito pessoas. 

Diante de todo o exposto, conto com apoio dos Nobres Pares para a aprovação desta 
justa homenagem." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2017, p. 100 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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