
PROJETO DE LEI N.º 05/2008

Denomina Janaina Corona Guimarães, a praça no entorno do Estádio Kebler Andrade, localizada no
município de Cariacica

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica denomina Janaina Corona Guimarães, a praça no entorno do estádio Kebler Andrade,
localizada no município de Cariacica.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2007.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual – PDT

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e
Senhores Deputados:

Dedicar o nome de uma praça a Janaína Corona Guimarães, a jovem grávida de 17 anos que faleceu em
setembro por falta de atendimento quando acionou por várias vezes o SAMU, não é apenas uma forma de
retratação do Estado com a família de uma jovem que, com toda certeza, sonhou um dia poder levar seu
filho para brincar livremente. Mais do que uma retratação, é um pedido de desculpas a todos aqueles que
sofrem com o não cumprimento por parte do Estado de garantir saúde a todos.  

Quando Janaína não foi socorrida  pela ambulância do SAMU muitos sonhos ficaram para trás: uma nova
família que se iniciava e que foi destruída pela simples falta de compromisso com a saúde da população.
Janaína precisou do sistema público de saúde e pagou com a própria vida. O nome dela em uma praça vai



lembrar o que todos já devem saber: com saúde não se brinca. É uma irresponsabilidade perder vidas por
pura falta de compromisso. Enquanto Janaína agonizava outros tantos trabalhadores continuam a lutar pela
saúde pública para que outras Janaínas não sejam mortas pelo descaso.

Que o espaço de lazer com o nome dessa estudante seja para nós também um espaço de reflexão. O que
estamos fazendo para que esse episódio não se repita?  Não esquecer é importante, pois a memória ajuda a
direcionar  ações,  mas  é  importante  que  tenhamos  todos  o  compromisso  de  fiscalizar,  propor  e  agir  para
evitar  que  casos  como esse  continuem  acontecendo como se  não  fosse  dever  do  Estado  garantir  saúde,
educação e segurança, entre outros.

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2007.

EUCLÉRIO SAMPAIO
Deputado Estadual – PDT


