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Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Ana Clara Benin Adami nasceu em 20 de agosto de 2003, em Caxias do Sul. Filha de
Sérgio Olivo Adami e Márcia Elisa Benin Adami, microempresário e auxiliar administrativa,
respectivamente. Recém-nascida, aos três meses e meio, passou a frequentar a Escola de
Educação Infantil Algodão Doce, onde permaneceu até o ano de 2007. Em 2008, passou a
frequentar o Colégio São João Batista, onde foi alfabetizada e permaneceu até julho de 2015.

 
Segundo seus amigos e familiares, Ana Clara era muito inteligente, caprichosa, esperta,

prática e objetiva, sendo que seus cadernos e trabalhos escolares eram sempre muito elogiados.
Sempre foi boa aluna e nunca precisou fazer avaliações de recuperação, pois suas notas eram
sempre acima da média proposta pelo Colégio.

 
A pequena Ana Clara era apaixonada por esportes, sendo o futebol o preferido. Na escola,

foi a primeira menina a ingressar no time masculino, onde enfrentou bullying e preconceito. Era
torcedora fanática do Esporte Clube Juventude e assistia, sempre que possível, as partidas da
equipe. Ana também acompanhava o pai, Sérgio, nos jogos de sexta-feira e era muito querida por
todos.

 
Tinha um sonho: ser veterinária. Isso era notável de longe, visto seu amor e compaixão

pelos animais, sobretudo os cachorros. Além disso, a menina tinha uma personalidade marcante,
não admitia injustiças e adotava a prática da alteridade, porque se colocava no lugar do outro e
defendia seu ponto de vista.

 
De acordo com seus familiares, Ana Clara tinha um coração bondoso, que gostava de se

colocar a serviço, ajudar e ser útil. Auxiliava a vó, Zaida e a mãe, bem como a equipe da cozinha
nos eventos que eram realizados no Salão da Comunidade Nossa Senhora das Neves, na Linha
40.

 
Gostava de fazer surpresas para a mãe, dando-lhe flores ou enfeites para a decoração do
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apartamento da família. Ana Clara adorava ficar na companhia de seus colegas, sobretudo
Catarina e Gabriel, com os quais tinha uma amizade verdadeira.

 
A mãe, Márcia, conta que sempre ensinou Ana Clara a dizer a verdade, por mais dolorosa

que fosse e viesse a trazer consequências, sendo essa uma de suas práticas mais frequentes.
"Sempre que ela tinha algum problema, vinha sempre me contar e se sentia bem e aliviada com
isso", diz Márcia.

 
Em 16 de julho de 2015, uma quinta-feira, Ana Clara estava indo para a catequese, na

Paróquia São Pio X, juntamente com outra colega. Há poucos metros da entrada do espaço
dedicado aos encontros, na esquina das ruas Marcos Moreschi e Campo dos Bugres, a
adolescente levou um tiro pelas costas e acabou falecendo no Hospital Geral.

 
As investigações da polícia apontam para um assalto mal planejado, em que o executor

teria acionado o gatilho por engano. O crime chocou a cidade e a região.
 
Uma semana depois de sua morte, a Paróquia São Pio X realizou uma caminhada pela paz,

com início em frente ao prédio onde Ana morava com seus pais. O ato foi repetido em 2016 e
culminou com uma celebração na igreja São Pio X.

 
Denominar uma via com o nome da menina Ana Clara Adami é um sinal de que a

sociedade caxiense deve construir a paz, uma vez que dias antes do crime, em uma redação
escolar, a menina escreveu que era contrária à pena de morte e quaisquer outros tipos de
violência. Ana Clara é sinal da importância da missão da catequese na construção de uma
sociedade mais humana e sem violência ou exclusão.

Pela justa homenagem, espero contar com o apoio integral dos Nobres Pares, aprovando o
presente Projeto de Lei.  

Caxias do Sul, 25 de Julho de 2017; 142º da Colonização e 127º da Emancipação Política.
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Art. 1º  Denomina-se RUA ANA CLARA ADAMI a via pública municipal do Loteamento
Residencial Villa Di Fillippo, Bairro São Caetano, Região Administrativa 5 - Esplanada,
codificada sob número 52 06 03, com testada norte na Rua José Casara e testada sul na rua
codificada sob número 52 06 06, tendo a leste as quadras 6788, 6785 e 6783 e a oeste as quadras
6784 e 6787. 

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

Denomina  v ia  públ ica  munic ipa l  do
Loteamento Residencial Villa Di Fillippo,
Bairro São Caetano, com o nome de RUA
ANA CLARA ADAMI.    

104/2017PROJETO DE LEI nº

LEI Nº ...., DE ....., DE .................. DE .....

Caxias do Sul, em

_______________________
  PREFEITO MUNICIPAL
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