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INDICAÇÃO Nº 354/2017

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

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal,

Apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 124, I, do Regimento Interno,
a presente indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sugerindo
a necessidade acima mencionada, tendo em vista tratar-se de um atendimento à comunidade.

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  APARECIDA  NUNES
CHAGAS,  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.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 5 de dezembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ MELO
-Vereador-
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CURRICULUM - MARIA APARECIDA NUNES CHAGAS

MARIA APARECIDA NUNES CHAGAS, costumeiramente chamada de “Cida”
ou “Aparecida do Fanga”, é uma das senhoras mais extrovertidas e caridosa que esta cidade já
teve a honra de ter como cidadã.

É filha do Sr. João Rodrigues Nunes se Maria da Conceição Nunes, natural de
Carandaí,  mãe de 02 (dois)  filhos,  casada,  empregada doméstica,  reside no Capão do Melo,
presidente  da  Associação  dos  Moradores  do Bairro  Santa  Cecília,  Ministra  da  Eucaristia  na
Igreja Matriz de Santana, participante assídua em movimentos sociais de todas as espécies. 

Aparecida,  além  de  ser  uma  mulher  atuante  na  vida  pública,  é  uma  pessoa
extremamente participativa nas políticas sociais, visto que é pessoa caridosa e que participa há
anos de muitos eventos e programas sociais existentes no município.

Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Santa Cecília há cerca de 6
(seis) anos.

Ministra da Eucaristia há mais de 15 (quinze) anos.
Membra da Pastoral da Família há cerca de 15 (quinze) anos.
Agente do Dizimo da Paróquia Santana de Carandaí desde 2008.
Agente da Pastoral da Criança há anos.
Trabalha como assistente social voluntária a sua vida inteira, ajudando moradores

do Bairro Santa Cecília com a entrega de cestas, ajudas na marcação de consultas e tratamentos
de saúde e das mais variadas formas.

Além de sua participação intensa em movimentos  sociais,  o que mais  destaco
como importante em sua vida, foi sua renúncia na criação de seus próprios filhos, já que desde
quando eles ainda pequenos, teve que a Cida “abandoná-los” de certa forma para poder trabalhar
fora para poder então, cria-los com decência, pois seu esposo passou na época por momentos
difíceis de saúde.

Conferir o título de cidadã mulher para a Cida, não é só um prazer dessa casa
legislativa, mas uma obrigação, já que devemos sempre destacar a sua importância que possui e
o magnífico trabalho que realiza para o meio social.


