Ata dos trabalhos da Reunião Especial da Câmara Municipal de Nova Lima para
homenagem ao Dia Internacional da Mulher, iniciativa do vereador Leci Alves Campos.
No dia doze de março de dois mil e quatorze, às dezenove horas, quarenta e cinco
minutos, reuniu-se a Câmara em sua Sede, achando-se constituída a Mesa pelos
senhores vereadores: Alessandro Luiz Bonifácio – Presidente em exercício, Silvânio
Aguiar Silva – Secretário e Leci Alves Campos. Sob a proteção de Deus, o Senhor
Presidente abriu os trabalhos. Estavam presentes os vereadores: Alessandro Luiz
Bonifácio, André Luiz Vieira da Silva, Leci Alves Campos, Maria Ângela Dias Lima
Pereira e Silvânio Aguiar Silva. O Senhor Presidente informou: “No dia 8 de março,
comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Para marcar a data, temos a honra de
receber na Câmara Municipal de Nova Lima mulheres que demonstram toda a
dedicação e força feminina em nosso município. Receber essas personalidades que
marcam e ajudam a construir a história da cidade é um imenso prazer. É, ainda, uma
forma de estender essa homenagem a todas as mulheres nova-limenses. Convidamos,
neste momento, para compor a mesa de honra o Prefeito Cássio Magnani Júnior e a
Promotora da 2ª Promotoria de Justiça da área Criminal e Infância e Juventude, Dra.
Elva Cantero”. Logo após, o Senhor Secretário destacou e agradeceu a presença das
homenageadas: Senhora Alejandra Valéria Sepúlveda Milos – Categoria Saúde; Senhora
Ana Lúcia da Silva – Categoria Direitos Humanos; Senhora Antônia Gonzales Santos –
Categoria Serviços Públicos; Dra. Elva Cantero – Categoria Judiciário; Senhora Fabíola
Maria Simões Félix – Categoria Cultura; Senhora Maria Helena Silva – Categoria
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Superação; Senhora Maria Natividade Santos Horta – Categoria Melhor Idade; Senhora
Marly Francisca Machado – Categoria Educação; Senhora Natalina Liboni Cougias –
Categoria Empreendedorismo; Senhora Raquel Denise Pimentel – Categoria Esportes;
Senhora Sônia Maria Sérgio de Souza Moreira – Categoria Voluntariado; Senhora
Terezinha Wardi Magnani – Categoria Responsabilidade Social. O Senhor Presidente
convidou todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional. Em seguida, convidou o vereador
Leci Alves Campos, autor do requerimento, para proferir seu discurso. O vereador Leci
Alves Campos cumprimentou a todos e registrou: “No Dia 8 de março de 1857,
operárias de uma fábrica de tecidos, situada na cidade norte americana de Nova Iorque,
fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores
condições de trabalho, tais como, redução na carga diária de trabalho para dez horas,
equiparação de salários com os homens e tratamento digno dentro do ambiente de
trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram
trancadas dentro da fábrica que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram
carbonizadas num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante
uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o oito de março passaria a ser o ‘Dia
Internacional da Mulher’ em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em
1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela
ONU. Na verdade, a mulher não precisa de um dia específico, de uma data préestabelecida. O dia da mulher são todos os dias. Elas estão cada vez mais conquistando
o seu espaço e o seu lugar na sociedade. A mulher, com o seu jeitinho e delicadeza,
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soube galgar e conquistar o seu degrau na escada da vida, que inclui o seu lado
profissional, o familiar e o pessoal. As mulheres estão presentes em nossa vida
seja na figura da mãe, da esposa, da irmã, da amiga, da sogra, um arquétipo
que se manifesta de várias maneiras e que se converte em mais do que um
símbolo. É a manifestação da mulher em nossas vidas. Façamos justiça, qual
cidade é privilegiada de ter há mais de 17 anos, uma promotora como a Dra.
Elva Cantero. Sabe perfeitamente que uma mulher de família humilde e que
inicia o trabalho ainda na adolescência pode crescer intelectualmente e s e
tornar uma grande prestadora de serviço da justiça. Juntamente com o Juiz de
Direito titular da Vara Criminal, Dr. Juarez Morais de Azevedo, com o apoio
dos Poderes Executivo e Legislativo local, Polícia Civil, empresários e a
comunidade, trouxe o modelo de execução da pena privativa da liberdade, a
APAC, grande conquista da humanização do cumprimento da pena. Hoje , Dra.
Elva já luta pela APAC Feminina. Desde 1990 no Ministério Público, exerce
seu cargo perante a Justiça Eleitoral e a Vara Criminal, com atribuição na área
penal, infância e juventude, e execuções penais. E quem aqui não sabe da
Campanha de Natal às nossas crianças organizada pelo Lions Clube? Além das
campanhas de cestas básicas, materiais escolares, uniformes, roupas, colchões,
óculos e cirurgias de catarata. Ser sócia fundadora do Lions é um grande
orgulho para Dona Terezinha Wardi Magnani, também mãe do nosso querido
prefeito Cássio Magnani Júnior. Ela representa as tantas mulheres da nossa
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sociedade que doam seu coração a quem muito precisa de um pouco de calor
humano. Humano. E os direitos humanos? Luta incansável pela igualdade
racial da querida Ana Lúcia da Silva. Baluarte no Conselho de Promoção da
Igualdade Racial de Nova Lima, milita no movimento negro. Integrou o Fórum
Nacional de Mulheres Negras. Dirigiu a Secretaria de Combate ao Racismo do
Partido dos Trabalhadores. Trabalhadora do Serviço Público da nossa
Prefeitura há mais de 19 anos, a Antônia Gonzales, nossa querida Nica, trata
todos da área de serviços gerais com muita atenção e carinho. Ainda reserva
um tempo para cuidar do seu trabalho nas comunidades, com seu jeito todo
especial. Especial é a Sra. Maria Helena Silva, uma cadeirante que luta pela
igualdade dos direitos dos portadores de necessidades especiais. Batalha pela
construção de rampas nos passeios públicos, lojas e ônibus. O acesso é um
direito de todos. O preconceito prejudica a vida das pessoas; todos devem
enxergar com o coração. A vida é muito importante. Viva a vida. O Grupo da
Melhor Idade, fundado por Maria Natividade Santos Horta há 20 anos, tem por
objetivo valorizar a vida e mostrar que a idade não é problema. Mulher de
fibra e coragem faz parte de uma família de sete Marias que chegaram aqui em
Nova Lima e fundaram a pensão de mesmo nome: Pensão Nova Lima. Nova
Lima - aqui tem cultura. Apaixonada pela cultura nova-limense, Fabiola Maria
Simões Félix estudou artes plásticas na Guignard; pós graduou e fez mestrado
na Itália. Lecionou também na Guignard. Fundou a Associação Colmeia e
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presidiu a AMICI- Associação Amigos da Cultura. Integra o Conselho do
Patrimônio Histórico e Cultural de Nova Lima. Integrou o Conselho de Defesa
do Meio Ambiente e o Conselho de Saúde. A Escola Casa Aristides se orgulha
por usufruir do know how da sua Coordenadora de Cursos. Por falar em Escola,
quem não teve o privilégio de ser aluno da competente professora Marly Francisca
Machado, seja no Estadual ou no Liceu. Especialista em língua portuguesa e literatura
brasileira, Marly continua atuando na área, hoje na Secretaria Municipal de Educação.
Quando atuou como vice-diretora da Escola Estadual Augusto de Lima, desenvolveu um
excelente trabalho que serviu como exemplo para os seus sucessores. Pela Escola
Estadual Augusto de Lima passaram grandes mulheres. Rachel Denise Pimentel
Oliveira, graduada em educação física, trabalhou no Estadual por 32 anos. A sua
participação em campeonatos esportivos escolares, sempre foi pautada pelo carisma,
alegria e vitórias. Atua hoje como Chefe de Divisão dos Programas Comunitários da
SEMEL, atendendo mais de 1500 beneficiários. Esporte é vida. Esporte é Saúde. Saúde.
Nascida no Chile e naturalizada no Brasil, Dra. Alejandra Valéria Sepúlveda Millos é
uma médica atuante na saúde pública há mais de 27 anos. Referência Técnica dos
Médicos Especialistas da Policlínica é médica reguladora do município, controlando
cirurgias eletivas, procedimentos de urgência e internações clínicas e cirúrgicas. Médica
do trabalho, especialista em clínica médica e medicina social e preventiva, Dra.
Alejandra trata todos os pacientes nova-limenses com muito carinho, respeito e
eficiência. Com eficiência, Sônia Maria Sérgio de Souza Moreira se dedica ao serviço
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voluntário na Oficina de Maria juntamente com outras 33 mulheres da nossa cidade que
já registram 20 anos de trabalho na confecção de enxovais para bebês, filhos de mães
carentes desta cidade. Artista plástica, pintora, escritora e teóloga, Sônia é Coordenadora
da Equipe de Liturgia e dos Ministros da Eucaristia da Paróquia Santa Efigênia.
Ministrou Cursos de Noivos e atuou como palestrante sobre sexualidade humana no
Movimento de Casais e Escolas Públicas. Lançou o Livro ‘Abatido em pleno voo’.
Edita roteiros de espiritualidade para a Quaresma. Com o voluntariado, Sônia sempre
disponibilizou seu tempo. Tempo. Quanto tempo que Natalina Liboni Cougias
inaugurou sua primeira loja, a Casa Atenas. 56 anos de trabalho e dedicação ao
comércio da nossa cidade que hoje já somam cinco lojas. Reforça que para ter sucesso
no empreendimento o importante é ter honestidade, trabalho, união e perseverança.
Tratar os funcionários com humanidade e valor são fatores que Natalina prega,
juntamente com seus quatro filhos, frutos do casamento com o Sr. Demétrio, nascido na
Grécia. Tem o mesmo nome do proprietário da Loja dos Retalhos, primeiro emprego de
Natalina aos 12 anos de idade. Mulheres - o mundo é feito de diversos tipos de
mulheres. Mulheres que curam com a força do seu amor. Mulheres que aliviam dores
com a sua compaixão. Mulheres que cantam o que a gente sente. Mulheres que
escrevem. Mulheres glamorosas. Mulheres maravilhosas. Mulheres que fazem a gente
rir. Mulheres batalhadoras. Mulheres talentosas. Mulheres que deixam para trás o que
têm em busca de uma vida nova. Mulheres que, todos os dias, se encontram diante de
um novo começo. Mulheres que sofrem diante das injustiças. Mulheres que sofrem
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diante de perdas inexplicáveis. Mulheres que lutam todos os dias para fazer do mundo
um lugar ideal pra se viver. E encerrando, cumprimento a mulher da política. Não
poderia deixar de entregar um arranjo de flores à única mulher que é vereadora da nossa
cidade, a minha amiga Ângela Lima”. O Senhor Secretário registrou e agradeceu
algumas presenças. O vereador Leci Alves Campos entregou a homenagem na categoria
Judiciário à Dra. Elva Cantero. O vereador Silvânio Aguiar Silva entregou a
homenagem na categoria Direitos Humanos à Sra. Ana Lúcia da Silva. A vereadora
Maria Ângela Dias Lima Pereira entregou a homenagem na categoria Superação à Sra.
Maria Helena Silva. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio entregou a homenagem na
categoria Serviços Públicos à Sra. Antônia Gonzales Santos. O vereador André Luiz
Vieira da Silva entregou a homenagem na categoria Melhor Idade à Sra. Maria
Natividade Santos Horta. A vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira entregou a
homenagem na categoria Saúde à Sra. Alejandra Valéria Sepúlveda Milos. O vereador
Silvânio Aguiar Silva entregou a homenagem na categoria Esportes à Sra. Raquel
Denise Pimentel. O vereador Leci Alves Campos entregou a homenagem na categoria
Cultura à Sra. Fabíola Maria Simões Félix. O vereador Silvânio Aguiar Silva entregou a
homenagem na categoria Educação à Sra. Marly Francisca Machado. A vereadora Maria
Ângela Dias Lima Pereira entregou a homenagem na categoria Empreendedorismo à
Sra. Natalina Liboni Cougias. O vereador André Luiz Vieira da Silva entregou a
homenagem na categoria Voluntariado à Sra. Sônia Maria Sérgio de Souza Moreira. O
Prefeito Municipal Cássio Magnani Júnior e a vereadora Maria Ângela Dias Lima
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Pereira entregaram a homenagem na categoria Responsabilidade Social à Sra. Terezinha
Wardi Magnani. A Sra. Sônia Maria Sérgio de Souza Moreira falou e agradeceu em
nome de todas as homenageadas. A Promotora Dra. Elva Cantero e o Prefeito Municipal
Cássio Magnani Júnior realizaram pronunciamento. Os vereadores Maria Ângela Dias
Lima Pereira, André Luiz Vieira da Silva, Silvânio Aguiar Silva e Alessandro Luiz
Bonifácio também se pronunciaram. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos ressaltando a importância dessa homenagem marcada
pela emoção e gratidão de toda a cidade. Sob a proteção de Deus, declarou encerrada a
reunião. _______________________________________________________________

