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INDICAÇÃO Nº 49/2016

ASSUNTO: INDICA NOME 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 MARIA SÔNIA DA SILVA, para homenagem
com o "Diploma Mulher Cidadã", que é conferido às mulheres carandaienses que se destacam
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 da homenageada.
Conforme Decreto Legislativo 7/2016, requeiro que o diploma seja entregue em
reunião solene.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
Vereadora

CURRICULUM - MARIA SÔNIA DA SILVA
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Natural de Carandaí/MG, filha de Nadinho Marciano da Silva e Efigênia Vieira da
Silva, tem 2 irmãos e 2 irmãs. Trabalhou como doméstica, para pagar seus estudos e em
comércio, como balconista.
Após concluir a graduação, em 1985 começou a trabalhar na Escola Estadual
Deputado Patrús de Sousa, como professora de língua portuguesa. Em 1996, passou a exercer o
cargo de Vice-Diretora, onde permaneceu até 2015. É exemplo de dedicação, credibilidade e
defesa aos educandos e educadores. É vencedora, pelo que demonstrou e demonstra a favor da
vida, por vencer barreiras relacionadas à saúde. É exemplo de vida e fé, pois dedica a cuidados
com os enfermos.
Aposentou-se como professora em dezembro de 2015.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 09 de março de 2016.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
Vereadora

