
PROJETO DE LEI N9 XXX, DE2O2L

Denomina "ZILDA ÁR^rS" o complexo víário
lacalizado na regiõo dos Amsrais, na altura
da km 743+000m da Rodovio Dom Pedro -

SP 065, na cidode de Compinos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo Le - Passa a denominar-se "ZILDA ARNS" o complexo viário

localizado na região dos Amarais, na altura do km 143+000m da Rodovia Dom Pedro -

SP 065, em Campinas.

Artigo 2e - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação

JUSTIFICATIVA

Zilda Arns (1934-2010) foi médica pediatra e sanitarista. Fundou em

1983 a Pastoral da Criança, um programa de ação social da Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil. Em 2006, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz.

Zilda Arns Neumann nãsceu em Forquilhinha, Santa Catarina, no dia 25

de agosto de L934. Filha de Gabriel Arns e Helena Steinar Arns, descendentes de

alemães, era irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo.

Zilda casou-se aos 21 anos com o marceneiro Aloysio Neumann, com

quem teve seis filhos.

Zilda ficou viúva em L978. Enfrentando a resistência paterna, estudou

medicina na Universidade Federal do Paraná e especializou-se em pediatria, saúde

pública e sanitária.



Pastoral da Criança

Em 1983, por sugestão de Dom Paulo, Zilda e Dom Geraldo Majella,

arcebispo de Salvador, formularam um plano para diminuir a mortalidade infantil com

o uso do soro caseiro, estava criada a Pastoral da Criança.

No início era só um grupo de voluntários do Paraná. O trabalho

começou na pequena cidade de Florestópolis. Zilda Arns esteve à frente da Pastoral, ao

longo de 25 anos.

Além de vinte países da América Latina, Ásia e África. O trabalho foÍ

fundamental para reduzir a mortalidade infantil, levando Zilda Arns a receber a

indicação ao Prêmio Nobel daPaz em 2006.

Para chegar até a indicação ao Prêmio Nobel, Zilda Arns percorreu os

cantos mais remotos do Brasil. O programa se expandiu e alcançou72% do território

nacional, além de vinte países na América Latina, Ásia e África.

Na cidade de Compinas, Estodo de Sõo Paula, o maior núcleo da Pastoral

do Crionça existente loi implantado na regiõo dos Amarais, umo área populosa do

município, de alto índice de vulnerabitidade social e onde está ínstolado o importante

complexo viário em que se pretende denominar à homenageada.

Zilda participou de eventos, realizou palestras, acompanhou comitivas

da pastoral, um trabalho que mudou o destino de milhões de crianças.

Em outubro de 2009 esteve no Timor Leste, onde a Pastoral auxiliava

mais de 6000 crianças. Em janeiro de 2010 saiu de Curitiba e partiu para Miami, onde

pegou outro avião que a levou até Porto Príncipe, no Haiti, onde faria uma palestra

sobre seu trabalho na Pastoral, para um grupo de religiosos haitianos.



No dia o dia LZ de janeiro, quando terminou a palestra permaneceu no

prédio paroquial da lgreja Sacré Coeur, respondendo algumas perguntas dos religiosos,

foi nesse momento que aconteceu o terremoto que destroçou Porto Príncipe.

O prédio de três andares virou um amontoado de pedras e vigas. Zilda

foi atingida na cabeça e morreu na hora, junto com outros religiosos que estavam na

sala.

Segundo o Padre Luiz Roberto Teixeira Di Lascio, importonte líder

religioso da região dos Amaraís e admirodor da homenageada, "Zilds Arns viveu a

serviço do coridode, é a guerreira da caridade do coração sem fronteÍras".

Diante do exposto, em reconhecimento ao relevante histórico de amor

e caridade da senhora Zilda Arns Neumann, pedimos o apoio dos Nobres Senhores

Deputados a fim de dar o seu honrado nome ao complexo viário acima mencionado.

Sala das Sessões, em

Deputado Estadual - PL



lmagem: complexo viário localizado na região dos Amarais, na altura do km
143+000m da Rodovia Dom Pedro - SP 065, em Campinas, totalmente remodelado em
2420.
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TRASLADO DE OBITO 

Matricula 

079939 01 55 20 .107 00156 191 0000084 06 

CERTIFICO que, do livro, folha e termo citados, de ASSENTO DE 
EMANCIOACAO, INTERDICAO, AUSENCIA E TRASLADO deste Servigo Registral, consta que, 
foi lavrado no dia 28 de Janeiro de 2010, tornado perante o "Embaixador "IGOR KIPMAN" sob o 
nOmero 19, as folhas 19 do livro 06 da Embaixada do Brasil em Porto Principe, foi registrado aos 
quatorze dias do tries de janeiro do ano de dois mil e dez (14/01/2010) o assento de Obito de: .*.* 

ZILDA ARNS NEUMANN 

do;ex° feminino, falecida aos doze dias do mos de janeiro do ano de dois mil e dez 
(12/01/2010), as dezessete horas e cinco minutos (17:05h) em Porto Principe, Haiti, filha de 

GABRIEL ARNS e HELENA STEINER ARNS. *.*. * . * . * . * . * . * 
Foi declarante SENADOR RAMO JOSE ARMS. .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
Atestado firmado pelo DOUTOR FABRICIO ALMEIDA DE MOURA, Capitao Medico do Batalhao 
Brasileiro da Missao das NagOes Unidas para a Estabilizagao do Haiti (MINUSTAH), sendo que 
deu como causa da mode: "traumatismo cranio encefalico, provocando hemorragia intracraniana 
e edema cerebral, corn consequente parada cardio-respiratOria. Foi vitima de desabamento, 
sendo realizado o resgate de seu corpo por militares do Exercito Brasileiro, em 13/01/2010, por 
volta das 19:15 horas, tendo sido feita a identificagao do seu corpo por conhecidos e parente 
(senader Fla* Ams) 	 * * * * * * * .*.*.,,...*...*. * * * * * * * * * 

Observagao: A falecida era viUva, media*, natural de CriciUma, SC, Brasil, nascida em 25 de 
agosto de 1934, domiciliada na Estrada Bateias, 2333, Campo Largo, PR, corn 75 anos de idade. 
0 corpo sera transladado para o Brasil, onde sera sepultado, na cidade de Curitiba, PR. Deixou 
bens. Era eleitnra. 	 * * * * * * * 

Registro lavrado de Acordo corn a Norma 15.13.1 do Cosligo de Normas da Corregedoria 
Geral de Justica do Estado do Parana, Provimento 60/2005: "Os assentos de nascimentos, 
casamentos e obitos, lavrados em paises estrangeiros, tornados pelo prOprio consul 
brasileiro nesses paises, sera° trasladados no Livro E do 1° Oficio do registro civil das 
pestsoas naturals do domicilio do registrando ou no 1° Officio da Capital do Estado em que 
passarem a residir, independentemente d do judicial. .*. * * . * * . * .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* * 
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