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JUSTIFICATIVA 

 
Esta Propositura visa homenagear Ananda Carvalho Alves que nasceu em 2 de outubro 

de 1994 em São José dos Campos. Aos 9 meses de idade, em julho de 1995, teve febre e 
posteriormente foi diagnosticada com meningite bacteriana. Ficou internada e ao ter alta 
hospitalar apresentou quadro grave de sequela como surdez, cegueira e tetraplegia. Após 
tratamentos, muita fé e perseverança da família, desenvolveu-se com as sequelas mais 
minimizadas, com surdez unilateral, visão com baixa acuidade em uma vista e atraso neurológico. 

Em idade escolar, frequentou pré-escola e escolas de ensino fundamental municipais e 
foi sempre aluna modelo de inclusão escolar e social até os 15 anos de idade. Após o ensino 
fundamental, quando deveria ir para o ensino médio pela idade cronológica, a família optou por 
transferi-la para uma escola de educação especial (AEE Bem Te Vi), onde lá foi regularmente 
matriculada e frequentou até o início da pandemia, ficando afastada neste período, tendo sido 
diagnosticada com câncer em 2021 e falecido em 2022. 

Ingressou como usuária do Integra para fazer as atividades extracurriculares em agosto 
de 2015, frequentando assiduamente até a época da pandemia. Fazia as atividades em geral da 
unidade, como culinária, horta, música, dança, esportes, informática, entre outras, mas, com 
especial destaque em dança, música e teatro, pois tinha completa aceitação das atividades com 
interação ainda com os outros usuários, sempre com alegria e afeto. Junto à equipe de trabalho, 
era sociável e muito querida por todos. 

Foi diagnosticada em dezembro de 2021 com câncer de mama, sendo este tratado, 
porém, veio a desenvolver metástase e infelizmente não houve remissão da doença, vindo a 
falecer em março de 2022 aos 27 anos de idade. 

Por se tratar de uma jovem joseense modelo de inspiração para todos, especialmente 
para as famílias com pessoas com deficiência, mostrando que é possível a convivência em 
sociedade com estímulos e resiliência, e que todas as pessoas, vulneráveis ou não, podem 
produzir e realizar, principalmente serem felizes e terem dignidade em todos os espaços em que 
vivem e nos dão a exata dimensão do quanto é importante a inclusão social de todos eles PCDs, 
para com todos nós, os “normais”. 


