CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Rua Dr. Rubem Amado, nº 217 - Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG - CEP: 36.280-000 - Telefax: (32)3361-1501/3361-2097
e-mail:contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

INDICAÇÃO Nº 45/2016

ASSUNTO: INDICA NOMES PARA HOMENAGEM COM O "DIPLOMA MULHER
CIDADÃ"

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Nos termos do art. 3º do Decreto Legislativo nº. 7, de 3/10/2006, apresento
para apreciação dos nobres pares, o nome da Senhora NORMA RESENDE DE LIMA
NASCIMENTO e da Senhora MIRMA MARIA DE LIMA PELAEZ, para homenagem com o
"Diploma Mulher Cidadã", que é conferido às mulheres carandaienses que se destacarem por
suas ações políticas, sociais, culturais, desportivas ou qualquer outra atividade que promova o
crescimento e melhoramento da qualidade de vida do ser humano, bem como destaque o nome
de Carandaí no cenário regional, estadual, nacional ou internacional.
Segue anexo, curriculum das homenageadas.
Conforme Decreto Legislativo 7//2006, requeiro que os diplomas sejam
entregues em reunião solene.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 8 de março de 2016.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
-Vereadora-
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CURRICULUM - NORMA RESENDE DE LIMA NASCIMENTO

Norma Resende de Lima Nascimento é natural de Carandaí-MG, casada e mãe de
2 filhos.
Há 18 anos exerce atividades na produção e comércio de jardins ornamentais,
árvores nativas, frutíferas e medicinais.
Recebe em seu sítio a visita de escolas infantis, onde as crianças podem ver como
é feito o plantio de plantas. Cada criança ganha uma muda incentivando o reflorestamento.
"Acompanham nossas histórias, gerações após gerações, nunca se fazendo
indiferente à presença do ser humano, ao contrário, sempre nos dando muito do que
necessitamos. Porém, com o tempo, nós passamos simplesmente a tirar o que precisamos, sem
medir as conseqüências do que deixaríamos para o futuro."

CURRICULUM - MIRMA MARIA DE LIMA PELAEZ

Mirma Maria de Lima Pelaez é natural de Hermilo Alves e filha de Abel Ferreira
Lima e Efigênia Ferreira D’avila.
Estudou no Ginásio de Carandaí-MG.
No Ensino Médio teve a oportunidade de ir morar na cidade de São Paulo, onde
terminou o Ensino Médio e teve a oportunidade de graduar-se em Enfermagem. Trabalhou em
São Paulo por algum tempo em grandes hospitais e na area de CTI.
Depois de algum tempo em São Paulo voltou para sua terra natal, onde até hoje
atua na área de enfermagem, tendo como destaque o tratamento de feridas que é umas das areas
que gosta e a faz com muito amor, onde é muito buscada por seu profissionalismo e
entendimento, tratando as pessoas que a buscam para curar a ferida que não pode ser sanada.
Em casos de que algum paciente precise de tratamento e não tenha condições de ir
num ambiente hospitalar, ela o faz em suas casas, sem custo algum para o paciente e o faz com
muito carinho e uma enorme satisfação, ao ver que aquela ferida pode ser fechada e que pode
contribuir para o bem estar desta pessoa.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 8 de março de 2016.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
-Vereadora-

