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REFERENTE:  lNDICACAO MULHER CIDADA.

Excelentissima Senhora,

Por  intermedio  do  presente,  solicito  que  seja  indicada  como

homenageada a mulher cidada de 2020, a SRA. SANDRA CRisTINA Dos SANTos.

SR®.    SANDRA   CRISTINA    DOS    SANToS,    atual    Presidente    do

ALEGRIAA em  Jacarei e o ALEGRAA em  Sao Jose dos Campos, vein  realizando  urn

excelente e  importante trabalho em  nossa sociedade,  mulher guerreira,  que com  muito

amor  e  dedicagao  vein  promovendo  intlmeras  campanhas  de  adogao,  uma  vez  que

segue   orientag6es   do   Poder   Judiciario,   bern   como   presta   assistencia   aos   pais,

profissionais e demais interessados no instituto de adogao.

Sem   outro   particular  e   no   aguardo   de   sua   manifestagao,

antecipamos agradecimentos,  subscrevendo-nos com protestos de mais elevada estima

e distinta consideraeao.

Contato da Homenageada: (12) 99722il274

Atenciosamente

zffi#A"D##
VEREADOR -PL

PRESIDENTE

Gabinete: 3955-22113
Email: ver.abnerrTladureira®iacarei.sD.lea.br

Facebook.com/Abnerdemadureiraoficial
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CAMARA MUNICIPAL DH JACAR
PALACI0 DA LIBERDADE

JUSTIFICATIVA

0  GRuPo  DE  APolo  A Adocao  DE  JACAREi  -  ALEGRIAA,  faz  urn  importante  trabalho

social  em  nossa  cidade,   promovendo  ini]meras  campanhas  de  adoeao,  uma  vez  que  segue

orientae6es do  Poder Judiciario,  bern como  presta  assistencias ao§  pais,  profissionais e demais

interessados no instituto da adogao.

0  objetivo do  GF`UP0 DE Apolo A ADoCAo DE JACAREi -ALEGRIAA e  orientar familias

no pre e no p6s perfilhagao, estimulando os adotantes e adotados,  de forma acolhedora,  criando

cenarios  da  vida   real,   baseados   Inclusive  em   relatos  dos   que  ja  estao  com   suas  familias

completas,  preparando o adotante para a crian?a que sera adotada,  respeitando o perfil de cada

urn,   e  tambem  evitando  o  insucesso  da  aproximaeao  ou  durante  o  estagio  de  convivencia.

participam  dos  encontros  profissionais  ligados  a  area  como  educadores,  medicos,  advogados,

assistentes sociais que enriquecem as reuni6es com suas palestras

Ademais,  o  "ALEGRIAA",  sempre  investido  de  not6ria  excelencia  em  suas  atividades,

fomenta a formagao e/ou ampliagao de familias dispostas a adotar, transformando os muros que

antes escondiam  a infancia e  adolescencia  em firmes pontes que,  agora,  aproximam o adotante

e  o  adotado   no   mais  profundo  amor,   do   mais   puro  e  sincero  que   pode   ser,   chamado  de

FAM[LIA.

A adogao  e,  portanto,  ter  urn filho  que  nao  nasceu  de  n6s,  mas  certamente  nasceu

para n6s e vivera para sempre em nossos corae6es!

SRa.   SANDRA   CRISTINA   Dos   SANTOS,    mulher   guerreira,   que   Com   muito   amor   e

dedicae5o vein promovendo inumeras campanhas de adoeao,  luta com todas suas armas contra

o   abandono   de   criangas,   mulher   dedicada,   fiel   a   Deus   e   merecedora   desta   importante

homenagem.

Camara Municipal de Jacarei,  12 de fevereiro de 2020.

prbja«*LMMav
ABNER  DE MADUREIRA

Vereador - PL
PRESIDENTE
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

Jacarei, 20 de fevereiro de 2020.

Oficio n° 37/02/2020

Ref.: Indicaeao da homenageada para o diploma de "Mulher Cidad5 2020".

A Sua Senhoria, a Senhora.

Cristiane Fid6lis
Chefe de Cerimonial
Em Nlaos

PRACADOSTRESPODERES,74    `      CEP     12300-901       -CAIXAPoSTAL228      -TEL

e-mall    camaraic@iconet  com  br
(012)3955-2212        -      FAx    (012)3951-7808



CAMARA MUNICIPAL DIE JACAR
PALACI0 DA LIBERDADH

Maria Aparecida de Oliveira, mais conhecida como Cida Grigorini, e

anos com Geraldo Rosa de Oliveira, mae de dois filhos, Eder e Ana Paula, av6 de

Giovanna de  12 anos e Proprietaria do Buffet Grigorini Eventos que administra com

o auxilio de seus filhos e esposo.

Moradora  do  bairro  Vila  Garcia  no  Distrito  de  Sao  Silvestre  ha  54  anos,  Maria

Aparecida a quem indiquei como Mulher Cidada para o ano de 2020 5 uma lideranca

amada e respeitada por todo a comunidade. Sempre atuante e muito devota de Nossa

Senhora, sua vida esta pautada entre a fe e o servigo que sao o espelho de dedicapao

e doagao por quem nao mede esforgos para ajudar ao pr6ximo.

Cida Grigorini e vice coordenadora e lider atuante da Pastoral da Crianga desde 1988

ap6s o convite feito pelo Pe. Antonio Aparecido Alves (Pe. Toninho), sendo ela rna

das primeiras lfderes em nossa Diocese desta Pastoral e que se encontra presente em

diversas comunidades correspondentes a regiao paroquial a que pertence. Trabalho

que conta com a ajuda de  16 lideres comunitdrios no apoio  e acompanhamento  de

1 10 criangas e agir na promogao da saride e do desenvolvimento integral de gestantes

criangas e suas familias. Nossa missao 6 continuar o projeto de Jesus que com sua

presenga  transformadora  anunciava  a  esperanca  de  urn  mundo  mais  humano  e

solidario "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundincia ".

PRACADoSTRESPoDERES,74    -CEP     12300-901      -CAIXAPoSTAL228      -TEL      (012)3955-2212

e-matl.   camarajc@iconet  com   br
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PALACI0 DA LIBERDADE

Ainda em seu curriculo nao posso deixar de destacar sua experiencia de fe*€a5is

a Nossa Senhora Aparecida, onde ha 10 anos realiza a peregrinacao a p6 ao Santuario

de Aparecida, em Aparecida, Sao Paulo. Peregrinagao que traz a reflexao e ajuda no

crescimento espiritual e humano, pois quando tudo parece dificil, o p6 na estrada mos

remete  a  uma  reflexao  de  vida  e  compaixao  para  com  os  necessitados,  5  neste

momento que me fortaleeo para crescer ainda mais em minha fragil humanidade.

E por esse e tantos outros motivos, que se fosse especificar aqui, com certeza levaria

horas, dias e inrimeras folhas que indico Maria Aparecida de Oliveira, como Mulher

Cidada do ano de 2020, atrav6s do meu Mandato. Mulher de testemunho, garra, fibra

e doagao nao s6 na vida familiar mas principalmente na vida comunitaria. Cidadania

expressada em gestos e atitudes de compaixao para com o pr6ximo, principalmente

os pequeninos t5o amados por Jesus Cristo.

PRACADOSTRESPODERES,74    -CEP     12300-901       -CAlxAPoSTA1228      -TEL       (012)3955-2212
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -S
PALACIO DA LIBERDADE

VEREADOR FER.NANDO DA 6TICA ORIGINAL

oficio n° 072/02/2020-GVFOO

REFERENTE:  lNDICACAO  MULHER  CIDADA

Jacarei,14 de fevereiro de 2020.

lndicagao  Mulher Cidada 2020
Marcia  Dantas Cortez  Barbieri

Fone:  12 99608 0805
Marcia  Dantas Cortez  Barbieri  ,  casada  mae de  urn filho,  residente  na  Avenida  Santos

Dumont,  207  apartamento  105,  CEP:  12.327  -400 -Jardim  Liberdade.

Formada  na  faculdade  de Servi€o  Social-Asslstente Social -CRESS 9287,  p6s graduada

em  administracao  hospitalar.

Atuou  23  anos  na Area  da  Satide,  concursada  na  Prefeitura  Municlpal  de Jacarel  lotada

na Secretaria  de  Sallde.

Desenvolveu  trabalhos  como  assistente social,  e  coordena¢5o da  UBS do  Bairro  Campo

Grande,
-Organizacao,  imp!antacao  e  Coordena¢ao Administrativa  da  Unidade  de  Pronto

Atendimento/UPA
-OrganizaGao  e  implantacao  da  UBS Central -Parque  Brasil

-Administragao  da  Santa  Casa  de  Miseric6rdla  de Jacare`

-Coordenagao da  Unidade de  Referencias e  Especialidades  URE;(atual  SIM)

-Coordenacao  da  Unidade de  Pronto Atendimento  lnfantll -UPA  I

-Diretora  Administrativa  da  Secretaria  de Sadde  de Jacarel

Conselhos Municipais:

COMuS/ Conselho  Municipal  de  Saude

Conselhos  Gestores.  UBS Campo  Grande,  Santa  Casa,  Hospital  Sao  Francisco,  Laborat6rio

Municipal.

CMDCA:  conselho  municipal  da  crianca  e  do  adolescente,

Presidente voluntarlo  da  creche Vicente  Decarla/Parque  Meia  Lua;  Cruzada  de Jacarel ,

Ong  mulher.

Colaborando  com  projetos  para  levantamento de  recursos  para  entldades.

Na  Santa Casa  de  Miseric6rdia  de Jacarel e  membro  da  irmandade,  desde  de outubro

de  1996.

Atualmente  compondo a  nova  diretoria  na  fun€ao  de  primeira  Secretaria  e  assumiu  o

Servlgo Social  da  Cruzada de Assistencia  de Jacare` como Assistente  Social.

A Sua Excelencia,  o Excelentissi.mo Senhor
Abner Rodrigues Moraes Rosa
Presidente da Camara Municipal de Jacarei
Em mao

Praea   dos  Tres   Poderes,   74    -    CEP     12   327-901     -    Caixa   Postal   228    -    Tel      (12)3955-2200    -     Fax    (12)3951-7808
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Ver.  Juarez Aratljo

Jacarei,  17 de fevereiro de 2020

0ficio n° 067/02/2020 - GVJA

Ref.:  Lider Religioso

Excelentissimo Senhor Presidente,

Servimo-mos   do   presente   para,   mui   respeitosamente   solicitar   de   Vossa

Excelencia  a  lndicaeao  do  llustrissima  Senhora  Benedita  Rodrigues  de  Souza,

sendo homenageado como Mulher Cidada a ano de 2020.

A  D   Benedita  e   uma  Senhora  que  se  doou  em  atengao  aos  doentes  e

necessitados  do  bairro  Jardim  Paraiso  e  Regiao,  sendo  membro  da  Pastoral  da

Sadde  da  Pardquia  Nossa  Senhora  do  Paraiso,  por muitas vezes dava  assistencia

aos   doentes   e   acamados   do   bairro,   oferecendo  fraldas   para   quem   precisava,

condugao para encaminhar para as consultas,  alem do carinho,  amizade e atengao.

Sem  ddvida,  D  Benedita  6  urn exemplo  de  vida  em  favor do  proximo,  acolhendo  e

ajudando a todos os que buscavam auxflio, e com muita fe e dedicagao esfa sempre

disposta a ajudar o proximo.

Sem   outro    particular   valemo-nos   da   oportunidade    para    renovar-lhe   os

protestos de nossa elevada estima e considerae6es.

Telefone de contato da homenageada (12) 98189-7461.

Ao

Exce]entissjmo Senhor Vereador

ABNER RODRIGUES DE MORAES ROSA

Presidente Camara lvlunicjpal de Jacarei

Praga  dos  Tres   Poderes.   74    -CEP.12  327-901     -Caixa   Postal   228    -Tel   .   (12)3955-2200    -Fax    (12)3951-7808
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llmo. Sr Abner de Madureira
Presidente da Camara

Ref.:  lndicagao ao  Diploma  Mulher-Cidada  2020.  Atendimento  ao  Decreto
Legislativo n° 214/2004, artigo 1° indico como Mulher Cidada no ano vigente
a Sra. Alessandra Miranda Santos.

./usfi.fi.cafi.va,.    0  testemunho  de  vjda  da  Sra.  Alessandra  Miranda  Santos,

moradora desta cidade,  a faz merecedora deste reconhecimento e diploma pois

e  mulher  negra,  mae  de  4  filhos,  esposa  do  Sr.  Gerson  Luciano  ha  21   anos,

profissao hosters, foi gerente de restaurante e hoje voluntaria pelo bern comum.

E,  como cidada defende a familia e a vida das pessoas em especial em estado

de  vulnerabilidade  social  e  localidades  de  extrema  pobreza.   E  sendo  mulher

guerreira  sua  fe,  tornou  se  atitude  de  defender  e  buscar  o  direito  de  servigo

ptiblico, se disp6e a levar tao como informa?ao a comunidade.  E, contagiou toda

sua familia  no  Projeto  "Varal  Solidario",  o  qual  no tempo  de folga  de trabalho  e

escola o marldo, filhos e ela se envolvem  nas campanhas de arrecadaeao, zelo

pelo varal (tanto e o compromisso familiar que rep6em as peeas,  retiram quando

se molham com a chuva, e todas sao lavadas para serem ofertadas as pessoas

que esfao desempregadas e os homens e mulheres que estao na rua).  E outro

projeto   que   a   Sra.   Alessandra   se   compromete   "Cegonha   Solidaria",   qual

gestante  do  Lagoa  Azul  11  ou  outra  localidade  que  nao  a  conhece.  Nao  mede

esfongo de solicitar e reunir amigos e a comunidade para colaborar na missa'o de

pensar,  ajudar e instruir o proximo.  E minha admiragao e que tern uma visao de

colaborar no imediato contando com a sociedade,  mas provoca atrav6s de suas

palestras  aos assistidos  a necessidade de conhecer e  lutar pelos seus direitos,

por isso o exemplo de familia fala bastante de combate a violencia domestica e

relacionamentos abusivo.    Certa do atendimentc> a disposieao

•S`\
Lucimar Ponciano

Vereadora do PSDB
`-.L`.I:;1`,::.'..;,::/:.:i..`.,t'



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

Jacarei, 20 de fevereiro de 2020

Oficio n° 291/GAB/LF

A
Mesa Diretora
Camara Municipal de Jacarei

Prezados Senhores

Venho por meio deste,  indicar a Sra.  Laide Silvania de Jesus  Ferreira,  celular
99668-8930 e 3965-3726,  para receber a homenagem Mulher Cidada durante
Sessao Solene nesta Casa Legislativa.

Vindo da cidade de Passa Quatro -MG,  chegou em Jacarei em  1972,  no bairro
Sao Silvestre,  logo em seguida mudou-se para o bairro Parque Santo Antonio e
comegou a participar da Par6quia Santissima Trindade, onde se tornou
catequista. Atualmente e Ministra da Eucaristia ha 4 anos e coordenadora do
setor Santa Cecilia.

Sem mais, renovo os protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

PRAGA   DOS  TRES   PODERES,   74   -CENTRO   -JACAREi  /  SP   -CEP-12327-901   -TEL       (12)   3955-2200   -
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JUSTIFICATIVA

A indicada Sra.  Laide Silvania de Jesus Ferreira, vindo da cidade de
Passa Quatro -MG, chegou em Jacarei em  1972, no bairro Sao
Silvestre, anos depois mudou-se Parque Santo Ant6nio e comegou
a participar da  Par6quia Santfssima Trindade,  onde se tornou
catequista.

Em seu papel como catequista, fez parte na vida e mudanga de
muitas pessoas da comunidade. A catequese apresenta urn
caminho para o aprendizado da vida de Jesus, com objetivo de
resgatar valores morais, familiares e religiosos que hoje se mostram
tao obsoletos na sociedade.  Para os cat6licos a catequese e vista
como base para insergao a vida espiritual e social, visando uma
formaeao abrangente, que leve em conta nao s6 o ensino teol6gico,
mas o processo de desenvolvimento de cada urn.

Atualmente e Ministra Extraordinaria da  Eucaristia ha 4 anos e
coordenadora do setor Santa Cecilia. 0 seu trabalho como Ministra
e estar a servigo da unidade na comunidade,  levando Eucaristia
para aqueles que se encontram impossibilitados de participar
fisicamente da comunidade, seja por motivo de satlde ou idade.
Levar a comunhao para estes irmaos e irmas e uma forma de
mostrar que eles sao parte da comunidade e Jesus os continua
alimentando com sua Palavra e o seu Pao.



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACARE
PALAclo DA LIBERDADE

GABINETE DA VEREADORA DRA.  M^RCIA SANTO

Oficio n° 29/2020- GVMS

Ao Excelentissimo Senhor

Abner Rodrigues de Moraes Rosa

Presidente da Camara Municipal de Jacarei

Jacarei, 07 de fevereiro de 2020.

CAVARA MUNreipAL DE jACAREI

pROTacoioGERALN®RI
DATAflLQjLeo¥

Assunto:  lndicagao homenageada Diploma Mulher Cida

Vimos   pelo   presente,   respeitosamen icar  a   sen

Eliana Venancio de Souza a  ser homenageada na  Sessao Solene  no dia  13 de

margo,  conforme  Decreto  Legislativo  n° 214/2004.

Eliana Venancio de  Souza,  nasceu  no  sul  do  Estado  de  Minas

Gerais,   mas  ha   11   anos  e  moradora  de  Jacarei,  casada,  tern  urn  filho  e  6

voluntaria pela causa social e humana por meio da Pastoral da Crianga.

E   moradora  do   bairro  Santa   Paula,   no  qual  desenvolve   urn

trabalho  todos  os  anos visando  a  arrecadagao de fundos  para  a  realizagao  da

festa  do  Dia  das Criangas.  Essa festa  atende todas as  criangas da  regiao,  que

em  sua  maioria  estao  em  sjtuagao  de  vulnerabilidade  social,  levando  a  elas  a

oportunidade  de  se  sentirem  acolhidas  e  valorizadas  pela  comunidade  onde

vivem.

Durante    todo    o    ano,     por    meio    da    pastoral,     realiza    o

acompanhamento das familias mais carentes,  aeao na qual conseguiu envolver

a   Unidade  de  Saude  e  em   parcena  realizam  orientag6es  para  o  saudavel

desenvolvimento  infantil,  fazem     doagao  de  vestimentas  e   itens  de  higiene.

Trabalho  importantissimo,  pois alem de visar a  protegao das criangas e de seu

seio familiar,  as nutre com amor e os fundamentos da solidariedade.

Atualmente  mantem  em  sua  garagem  urn  brech6  no  qual  todo

rendimento  e  revertido  a  construgao  da  Capela  Santa  Paula,  com  o  grande

desejo de que  as familias tenham  urn local  para  chamar de  seu,  onde  possam

exercer sua fe. A construgao da capela significa tambem urn aprimoramento dos

trabalhos realizados pela  Pastoral.

PRA9A  DOS  TRES   PoDERES.   74   -CENTRo   I  JACAREl/SP   I  CEP     12   327-901   -TEL       (012)3955-2200   -
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

GABINETE DA VEREADORA DRA.  MARCIA SANT

Eliana  6  urn  exemplo  de  mulher  protagonista,

E*a,ee#o\
(1        =i`\

colocando-se

disposigao    da    comunidade        como    agente    transformador,    apesar    das

adversidades  que enfrenta`.  Seu  trabalho e  responsavel  por uma  real  mudanea

na  qualidade  de vida  das  pessoas  e  representa  o  respeito  a  essencia  do  ser

humano.

Por   estes   motivos,   encaminho   a   merecida   homenagem   de

mulher cidada para o ano de 2020.

Atenciosamente,

Vereadora-PV

PRACA   DOS  TRES   PODERES.   74   -CENTRo   -JACAREl/SP   -CEP     12   327-901   -TEL       (012)3955-2200   -

\\rw\\i.jacarci.sp.leg.bl.
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Indica?5o Mulher Cidad5 2020

Tatiana de Sousa da Cunha uchiyama
Telefone:  (12)  3354-0207 /  (12)  98151-1103
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE

pALAclo DA LIBERI)ADE             4-(:Fr  ( 6

Jacaref , 29 de janeiro de 2020.

Oficio n° 04/2020 - GVPJ
Camara Municipal de Jacarei,
Mesa Diretora da Camara Municipal

Indicag5o Nlulher Cidad5

Tatiana de Sousa da Cunha uchiyama.

Nascida no dia  12 de julho de  1977, f`ilha de Jose da Cunha Filho e Solange Rangel de Sousa da
Cunha.  E  professora adjunta  lv do  lnstituto de Ciencia e Tecnologia da  Universidade  Federal de
Sao  Paulo  (ICT-UNIFESP)  na  area  de  Engenharia  Biom6dica,  desde  2011.  Possui  graduagao
em   Fisioterapia   (Universidade   Metodista   de   Piracicaba),    Especializacao   em   Fisiologia   do
Exercicio    (Universidade    Federal    de    Sao    Carlos),    Mestrado    e    Doutorado    em    Fisiologia
(Universidade   Estadual   de   Campinas),   Realizou   Doutorado   Sanduiche   no   Departamento   of
Pharmacology and Toxicology da Wright State  University,  Dayton,  Ohio,  EUA  (CAPES/PDEE) e
foi   p6s-doutoranda   do   Departamento   de   Medicina   (Universidade   Federal   de   Sao   Paulo).   E
pesquisadora  responsavel  pelo  Laborat6rio de  Fisiologia  (LABIFl),  vice-coordenadora do  Bloterio
do  lcT-UNIFESP (2017 -atual),  orientadora permanente nos PPGs em  Engenharia Biom6dica e
Medicina  Translacional  da  UNIFESP  e  membro  das  respectivas  Comiss6es  de  Ensino  de  P6s-
Graduagao (CEPG-EB e CPG- Med Trans)   Foi  membro da diretoria da  Sociedade  Brasileira  de
Hipertensao   (2013-2014),   a   membro   afiliada   da   American   Heart   Association   (AHA)   e   da
Sociedade  Brasileira  de  Hipertensao  (SBH).  Tern experiencia  na  area  de  Fisiologia,  e  sua  linha
de  pesquisa  esta  relacionada  ao  uso  de  terapias  farmacol6gicas  (lnibidores  do  sistema  renina
ang.iotens.ina-aldosterona)  e  nao  farmacol6gicas  (exercicio  fis.ico,  prob.i6t.loos,  resp.iraeao)  para
minjmizar complicag6es  metab6licas,  cardiovasculares e  renais decorrentes do estresse  cr6nico
e diabetes.  Alem  disto,  vein se dedicando desde  2014  ao desenvolvimento  e  avaliaeao de  uma
bomba  de  infusao  de   insulina  de  baixo  custo   para   pacientes  diab6ticos,   e   6  pesquisadora
responsavel pelos ensaios in-vitro e pie-clinicos.

Possui  17 titulos,  37 artigos  publicados,  urn livro publicado,  7 capitulos em 7 livros.

pRACADOsTRespoDEREs,74     -cEp:   12.327-901      -cAixApOsTAL228     -TEL.:(oi2)3955.22o7
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Ertclereco  p3ra acessaJ este CV.  httpe//lattes.cnpq.br/67374®7161341934

Ultima  atoaliza¢5o do  curiiculo  em  12/12/2019

:Ju  )=! iriir)   iiit`Oliiiacio  pelo  autor

Professora Ad*Inta  IV do  ln9±ue de  Ciencia  e Tecnologia  da  Uriverslclade  Federal  de  S5o Pauto  (ICT-UNIFESP),  na  area  de  Engenharia  Biomedica,  desde  2011,  Possui

graduacao  em  Fisioterapia  (Universldade  Metodisca  de  Piracicaba),  Espe[ializa€ao  em  F(siologia  do  Exerci'cio  (Untversidade  Federal  de  S5o  Carlos),  Mestrado  e  Doutoraclo  em

Fisiologia  (Uiiiversidade  Estaduel  cle  Campinas).  Realraou  Doutorado  Sanclui'che  no  Department  Of  Pharmacology  and  Toxicology  da  Wright  State  Universlty,  Dayton,  Ohio,

EUA  (CAPES/PDEE)  e  foi  p6s-doutoranda  do  Departamento  de  Medicina  (llniversidade  Federal  cle  Sao  Paulo).   £  pegquisanora  responsavel  pete  Laborfujo  de  Ffflologia

(LAB]F[), vk:e-cQordenrfu do Blotcho do ICT-UNIFESP (2017-atual), orientadon permanence  Dos PPGs em  Engenharfa  Btonrdlca e  Meclieina Tramsfacheal da UNZFESP e
iiiembro  das  respectivas  Comiss6es  de  Ensino  de  Pds-Graduacao  (CEPG-EB  e  CEPG-Ned  Trans).  Foi  membro  da  diretoria  da  Scx:iedade  Brasileira  de  Hipertensfo  (2013-

2014),  e  membro  afiliada  da  American  Heart  Assocration  (AHA)  e  da  SoCiedade  Brasileira  de  Hipertems5o  (SSH).  Tern  expen€ncia  na  area  de  Fisiologia,  e  5ua  linha  de

pesquisa  esta  relacionada  ao  uso  de  terapias  farmacoldgicas  (Inibidores  do  sistema  reiiina  angiotensina-aldosteroma)  e  n6o-farmacol6gicas  (exercieio  frsico,   probi6[icos,

respirac5o)  para  mm`mizar  complicag5es  metabolica5,  cardiovesculares  e  renai5  decorrentes  do  estresse  cr6nico  e  diabetes.  Alem  disto,  vein se  dedicanfro  desde  2014  ao

desenvolvimento  e  avaliag5o  de  lima  homt)a  de  ir`fusfo  de  insulina  de  baixo  custo  para  pacientes  diab6ticos,  e  €  a  pesquisadora  respons5vel  pelos  ensaios  inwitro  e  pr6-

clinlcos..

(Texto informado pelo autor)
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Sermo-nos    do    presente    para.    mui    respeitosamente    solicitar    a    Vossa

Excelenc!a,  a  hc-,imenagsm  a  Muliiei  L`!dada  2020,  a  Senhora  Pastora  Marilda  Martlns

de  Tcledc`   45  ano€:,   moiadora  c!rj  bairro  Jaraim  Esperan?a.   Ela  e  nossa  escolhida

pols  vein  ha   21   anos   Feaiizando  trabalhos  voluntano3,   ajudando  os  dependentes

quimicos  e   i?iorador{3s   de   rua   Ilo  Grupo   Desafio  Jovens  seguidores  de  Jesus  do

Jardim  Col6nia.

Senhor`a  F'astcjra  Marl:da  Martins de  Toledo 6 casada com  o  Sr   Clovis  Pereira

Dias  e tern  urr,a  filha  :i  L16bora  Armeida  Miura

Seu   tiaballio  €   lie  fLindamen{a}   jmportf ncia,   pois   alem   da  assistencia   aos

dependentes  quimi.==`is,  eia  trabalha  incansaveirriente  para  ajudar  moradores  de  rua

a  voltarem  para seus  iares,  restaijfando assim  os  lagcs famliiares.

Por   €.ssa   razaQ   e   par   tan{as   oijtras   que   pudesse   expc)r,   solicito   a   Vossa

Excelencia  a  lnclicagao  tic  t9xemp;ci  cje  mulh€r cidada,  acima  ci{ada

Segue assim  seu ccntatc  .   (12/ 996092424

Sem  mais pare o  momen{c,`

---;er:aulaE/--
ulinjlo do  Esporte

requor --  PSD

Exce!ent{ssmo  Sam,'j

Abner  Roc},rigues  `.ie  !\'}c'aes  i3,I,sa

Preslde`nte  (Ia  Gar\iara  Mur!ci,ii`i:.3i  de  Jacrirej

Pra¢a    (ii.L15     `   res    r``   (icir.:S       74              f,a.F`

__J
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CAMARA MUNICIPAL DH JACAR

PALACIO DA LIBERDADE

]acarel,17 de fevereiro de 2020.

Oficio n° 028/02/2020 -GVPC

Excelentfssimo Senhor,

Venho atrav6s do presente indicar a Senhora Vania Maria de Sousa

Martins,   RG.   n°   19.484.838-3   e   do   CPI+i.   n°   064.596.128~03,   brasileira,   evang61ica,

casada,  ha  33  anos  com La6rcio  Martins,  mac  de  3  fi]hos,  Rcnan, Vitor  e Vit6ria  cel:

(12)  98870-3544, atualmente auxiliando seu esposo na dire€ao da Igreja Assembl6ia de

Deus ]M_ adureira no  balrro Bandeira Branca,  onde conduzem o  trabalho  de auxilio  aos

frequentadores  da igreja  quanto  da  comunidade  em geral,  trabalho   pautado  na  ajuda

com  ccstas  basicas3  encaminhamentos   a  medicos,  encaminhamentos   as   clinicas   de

recupcrapao   de   dependentes   quimicos   e   alc.oolismo,   al6m   de   urn   forte   trabalho

espirifual,  para  receber  a  homenagem Dia  da  Mulher  e  Entrega  do  Diploma  Mulher

Cidada, que acontecera em 13/03/2020.

Sem    outro    particular    e    ao    aguardo    de    sua    manlfesta€ao,

antecipamos  agradecimentos,  subscrevcndomos  com protestos  de mais elevada estima

e distmta consideracao.

A Sua Excelencia, Senhor

Presidente da Camara Municipal de ]acare£
Abner Rosa
Emmao

PRACAooSTRESPoDERES,74     -CEP:   12.327-901      -CAIXAPoSTAL228      -TEL.:(012)3955.2203



CAMARA MUNICIPAL DE JACARHf
PALACI0 DA LIBERDADE

Oficio n° 029/2019 -GVRS

A Mesa Diretora

Camara Municipal de Jacarei

Excelentissimos senhores,

\.hu±rs!     i
Jacarei,  06 de fevereiro de 2

Por  intermedio  do  presente,  venho  respeitosamente  indicar a  senhora  Judith  Bueno

Pedroso para ser homenagedada com o titulo mulher cidada no ano de 2020

A   Dona   Judith,   moradora   do   bairro   Cidade   Jardim,   hoje   aposentada,   tern   urn

hist6rico  profissional  muito  bonito    E  ex-funcionaria  do  Banco  BANESPA  e,  graduada  em

Letras,  foi  professora  por  muitos  anos  na  rede  pi]blica  estadual  e  rede  privada  no  municipio

de Jacarei.

Sempre teve dentro de si  o  desejo de  ajudar o  pr6ximo,  e  o fazia de  acordo com  a

possibilidade e a  procura das pessoas   E,  em  meio  a esse desejo surgiu  o  planejamento de

se  engajar  em  projetos  voluntarios  e  de  grande  relevancia  para  o  municipio  assjm  que  se

aposentasse,  e assim o fez.

Promoveu  feiras  de  artesanato  para  ajudar  no  custeio  do  Hospital  Sao  Francisco,

entre elas,  no ano de 2013 reuniu mais de 70 artesaos com esse mesmo prop6sito.

Hole,   ha   quase  3   anos  6   uma   das   idealizadoras  e   participantes   voluntarias  do

Espago  Dona  Santinha,  urn  projeto  promovido  para  ajudar a  Santa  Casa  de  Miseric6rdia  de

Jacarei   Criaram  urn brech6  de  roupas,  bijouterias,  caleados,  artigos  para  o  lar,  entre  outros,

com  a finalidade  de ajudar na  aquisieao de  novos equipamentos  para  a Santa  Casa.

Ao  longo  de  sua  vida ja  ajudou  direta  e  indiretamente  a  salvar vidas  e  a  cuidar  de

pessoas em  situa?6es de vulnerabilidade.

Por esses e tantos outros  motivos,  fago a minha justa  homenagem  a esse exemplo

de  mulher cidada  neste ano de 2020.

Sem    outro    particular,    subscrevo    com    protestos    de   elevada    estima    e    distinta

consjderaeao.

..``..`\{ nciosamentei ,,,,/{4y + Lf i  -J
a         Dr.  RODRIGO SALOMON

Vereador -PSDB
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

VSPA

Jacaref,  12 de fevereiro de 2020.

hores membros da Mesa  Diretora da Camara de Jacaref,

Assunto: lndicacao Mulher Cidad6 2020.

A  presente  propositura  de  indicacao  prooura  homenagear a figura  da
mulher  moderna  que  se  valoriza  e  que  se  respeita  cada  vez  mais,  se  preocupa  sim  com  a
beleza, com a sadde e com a famflia, mas sobretudo com o conhecimento, ideias, experiencias
e   dinamicas   para   organizar  os   seus   pap6is   de   m5e,   esposa,   profissional   e   amiga   o  que

realmente conta.  Independentemente da posic5o polftica, a permanencia da mulher nos mais
altos cargos ptiblicos e privados do pals traz reflex6es  para as brasileiras,  que atualmente em
nosso cenario vein se destacando cada vez  mais nas I)osic5es de  lideranca e de defesa dos
direitos da mulher, seja  na presidencia do pars ou em  urn cargo de gerente.

Neste     sentido,      a      presente     propositura      de      indicacao     vein
respeitosamente   homenagear   CAMILA   CAROL   NIVES   DE   SOUSA,   que   representa   com

dignidade   e   relevancia   a   figura   da   mulher  defensora   dos   Direitos   dos   Autistas,   sempre
engajada  na  luta  pela  igualdade dos Pais de filhos Autistas.

``JUSTIFICATIVA"

"MILITANTE  NA  DEFESA  DOS  DIREITOS  DOS  AUTISTAS.

"DIRETORA  DA ASSOCIA¢AO  DE  PAIS AUTISTAS  DE JACAREl  (APAJAC)".

Por todo  o  exposto  e  cientes  da  legitimidade  da  nossa  indica¢5o  em
atender  as  aspira€6es  do   Diploma   da   Mulher   Cidada   institui'do   pelo   Decreto   Legislativo

214/2004  desta  Casa  de  Leis,  que  agracia  e  reconhece  as  mulheres  do  nosso  munici'pio  de
Jacaref,  que  tenham  de  forma  relevante  contribui'do  e  representado  de  forma  direta  ou
indireta   nas   quest6es   da   defesa   dos   direitos   da   mulher,   contamos   com   a   sua   unanjme

aprovagao por parte dos Nobres Pares.

Atenciosamente,

Praca   dos  Tr6s   Poderes,   74    -CEP     12   327-901     -Calxa   Postal   228    -Tel.     (12)3955-2200    -Fax    (12)3951-7808
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

(S6nia  Patas da Amizade)
Vereadora -Lfder do PSB

A Sua  Excelencia,  o Senhor

Abner Rodrigues de Moraes Rosa
DD  Presidente da  Camara  Municipal  de Jacarei

NESTA.

MI®
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CAMARA    MUNICIPAL    DE    JACA

PALACIO  DA LIBERDAD

Gabihete Vereador Valmir do Parque M

Jacarei,11  de fevereiro  de 2020

31510212020

Excelentissima Senhora

Servimo~nos do presente para mui respejtosamente indicar a minha homenageada

para Mulher Cidada 2020

Curriculo.
*Nome :  Maria de Lurdes Sezerino da Costa

*Telefone: 98167-7507

Justificativa
Esta   senhora  6  moradora  no  Parque  meia  Lua  ,tern  urn  trabalho  muito

bonito  com  a  Comunidade  do  Parque  Meia  Lua  na  Paroquia  Maria  Auxiliadora

dos Cristaos  no  bairro  Parque  meia  Lua  faz  urn trabalho como  Ministra  da

Eucaristia  ,Coordenadora  da  Pastoral  da  Sadde  e  Ministra  Extraordin5ria  da

Comunhao  .

Diante do exposto este Vereador tern a  honra  de indicar est5  senhora  para

ser minha  homenageada.

VEREADOR yrf#pARQUEMEIALUA(ifderdoDc)

A sua Excelencia, a Senhora

Crist.lane Fidelis

Chefe de Cerimonial
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