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INDICAÇÃO Nº 94/2017

ASSUNTO: CONFERÊNCIA DO DIPLOMA MULHER CIDADÃ.

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 EULÁLIA DE JESUS, da Senhora
MARIA HELENA BARBOSA   e da Senhora  JACIRA ROSA DINIZ MELO TAVARES,
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, 31 de março de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAÊTA
Vereadora

CURRICULUM - MARIA EULÁLIA DE JESUS
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Maria Eulália, mais conhecida como Maria Rosa, nasceu em 14/8/1937 e reside à
Rua  Imaculada  Conceição,  nº.  66,  na  Comunidade  do  Campestre.  Exerceu  a  profissão  de
Professora, onde lecionou da 1ª a 3ª série do ensino fundamental, na Escola "São Bento" - Bom
Jardim em 1956 e 1957. Em 1958 mudou-se para a Comunidade do Campestre. Viúva de José
Vicente, tem 2 filhos, sendo uma adotiva. É uma cidadã atuante na Comunidade do Campestre,
onde realiza vários trabalhos na Igreja, com foco na participação da Associação dos Vicentinos e
Presidente do Apostolado Coração de Jesus. Atuou como secretária do Conselho da Igreja por 19
anos e auxiliou nos eventos comemorativos do "Mês de Maria" (maio). Sempre participou de
eventos  beneficentes  em apoio  às  pessoas  carentes,  como bingos,  dentre  outros.  Apesar  das
limitações físicas encontradas atualmente, devido à debilidade de sua saúde, por consequência de
doença, a Senhora Maria Eulália procura promover o bem estar das pessoas, executando ações
sociais com vistas a ajudar o próximo.

CURRICULUM - MARIA HELENA BARBOSA

Maria Helena Barbosa, mais conhecida como Dona Cutinha, nasceu em 11/4/1946
e reside na Avenida Sebastião Marcelino, nº. 95, na Comunidade do Campestre. Viúva de Cícero
Barbosa,  tem  1  filho.  Atuou  como  professora  na  Comunidade  do  Campestre  por,
aproximadamente,  3  anos.  Teve  um  destaque  na  Comunidade  em  trabalhos  com  obras  de
caridade, movimentos religiosos. Nos anos 1980, promovia a alegria da Comunidade com bailes
de carnaval, juntamente com o marido. Sua atuação junto à Comunidade é marcante no sentido
de promover momentos culturais, onde existe o reconhecimento da população.

CURRICULUM - JACIRA ROSA DINIZ MELO TAVARES

Jacira Rosa Diniz, mais conhecida como Cici Costureira, nasceu em 4/6/1961 e
reside à Rua Vereador Geraldo Sansevero Batista, nº. 725, no Bairro Garças. Casada, tem dois
filhos e exerce a profissão de costureira,  onde começou aos 15 anos. Trabalhou ministrando
curso de "cortes e costuras", gratuitamente, na Igreja Presbiteriana de Carandaí, onde atuou no
preparo profissional de várias carandaienses. Já executou gratuitamente serviços de costuras para
várias  pessoas.  Confecciona  roupinhas  para  bebês  para  doar  a  grávidas  carentes.  Realiza
confecção de roupas para vestimentas da figuração da Semana Santa como túnicas, roupa de
anjos, etc. Atualmente, encontra-se afastada de suas atividades para auxiliar nos cuidados com
seus pais idosos.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 31 de março de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAÊTA
Vereadora


