
Medalha de Mérito “Coracy Affonso de Castro Alves”, em
comemoração do Dia Internacional da Mulher - 2022

Data: 8 de março de 2022 (terça-feira)

Horário: 19 horas

Local: Plenário da Câmara Municipal de Patos de Minas  
Presidente da Câmara Municipal: Vereador Ezequiel Macedo Galvão 

Transmissão ao vivo pelo Youtube da Casa Legislativa. 

Histórico de vida das homenageadas e respectivo vereador/autor da
homenagem 

*  Adelaide  Maria  Ferreira  Campos  D`Ávila  - vereador  Wanderlei  Rodrigues
Resende – Professor Delei . 

Nascida  em  Paineiras-MG,  filha  de  Terezinha  Campos  de  Oliveira  e  Leonidio
Ferreira de Oliveira, Adelaide Maria Ferreira Campos D’Avila casou-se, em 1992,
com Wilson D'Avila, e tem 2 filhos, Fernanda e Gustavo. 

Formada em medicina, no ano de 1993, pela Universidade Estadual de Montes
Claros - Unimontes, pós-graduada em sexualidade humana, docência em saúde,
auditoria  médica  e  preceptoria  em  residência  em  saúde,  e  especializada  em
ginecologia e obstetrícia na maternidade Odete Valadares da rede Fhemig, Dra.
Adelaide foi aprovada, em 1995, no concurso público, na área de ginecologia e
obstetrícia, para trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde.

Desde então, Dra. Adelaide atua na referida secretaria e, atualmente, trabalha no
setor de Regulação;  no ambulatório na Clínica de Especialidades; e, também, na
coordenação da Comissão de Residência. Portanto, Dra. Adelaide Maria Ferreira
Campos D`Ávila faz jus à Medalha de Mérito “Coracy Affonso de Castro Alves”, a
ela outorgada pelo Dia Internacional da Mulher.

*  Cláudia  Maria  Carvalho  Silva  de  Àvila  Leite  -  vereador  João  Batista  de
Oliveira – João Marra. 

Filha de Aldo Lino Silva e Gelza Maria Caixeta Gonçalves Silva,  Cláudia Maria
Carvalho Silva de Avila Leite é irmã de Sérgio William Silva e César Silva de Melo
Franco, e esposa de Vinícius de Avila Leite.

A homenageada estudou a educação básica na Escola Estadual Prof. Antônio Dias
Maciel  e  no  Colégio  Marista;  cursou  Serviço  Social  na  Pontifícia  Universidade
Católica de Minas Gerais,  onde pós-graduou-se em Serviço Social  Aplicado ao



Poder  Judiciário  e,  depois,  em  Criminologia.  Além  disso,  formou-se  no  Curso
Técnico  em Artes  Cênicas  na Fundação “Clóvis  Salgado”  e estudou História  e
Língua Italiana na Itália.

Cláudia Àvila já trabalhou na Fundação Clóvis Salgado; na empresa Belgo Mineira;
na Prefeitura Municipal  de Patos de Minas; no Instituto de Previdência Social –
Iprem;  e,  como  professora  de  teatro,  no  Colégio  Marista.  Atualmente,  ela  é
assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Comarca de Patos de
Minas.  Por  tudo  isso,  Cláudia  Maria  Carvalho  Silva  de  Àvila  Leite  recebe  a
homenagem do Poder Legislativo pelo Dia Internacional da Mulher.

* Cláudia Maria Silva dos Anjos - vereador Nivaldo Tavares dos Santos. 

Natural de Patos de Minas, filha de Maria José de Almeida Silva e José Gonçalves
da Silva, Cláudia Maria Silva dos Anjos é casada com Osmar Eustáquio dos Anjos
há  37  anos,  tem  2  (dois)  filhos,  Bruno  Gonçalves  dos  Anjos  e  Guilherme  de
Almeida Anjos, e 2 (dois) netos: Heloísa Ribeiro e Otávio Ribeiro.

Ela começou a trabalhar bem cedo para ajudar em casa, e, com muito esforço,
conseguiu se formar pela Faculdade de Filosofia,  Ciências e Letras do Unipam.
Posteriormente, concursada na Prefeitura de Patos de Minas, trabalhou em muitas
localidades  na  zona  rural,  mas  a  que  ficou  por  mais  tempo,  18  anos,  foi  a
comunidade  de  Curraleiro,  pela  qual  tem  um  carinho  especial.  Depois,  foi
convidada para coordenar o Centro de Educação Infantil Plim Plim da Casa das
Meninas, quando se desdobrava para trabalhar meio período na zona rural e meio
período na cidade.

Há 5 anos, e até os dias de hoje, a homenageada dedica-se à Casa das Meninas,
atuando não somente na educação infantil, mas em diversos setores para ajudar
as irmãs. Além disso, a sua dedicação como esposa, mãe, avó, bem como seu
trabalho como educadora há 40 anos, é um exemplo para a sociedade. Por tudo
isso, Cláudia Maria Silva dos Anjos  está sendo condecorada com a Medalha de
Mérito “Coracy Affonso de Castro Alves” pelo Dia Internacional da Mulher.

* Edimê Erlinda de Lima Avelar - vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro. 

Filha de José Carlos de Lima (Sr.Major) e Erlinda Coelho de Lima (Dona Lindoca),
Edimê Erlinda de Lima Avelar é casada com Antônio Sérgio Avelar, e tem 3 filhos:
Leonardo Avelar, Zootecnista; Carla Avelar e Isabela Avelar, ambas jornalistas, e 5
netos: Bárbara, Matheus, Diego, Luana e Tainá. Graduada em Letras pelo Unipam
e Pós-graduada pela Unifram, Edimê cursou a educação básica no Colégio Nossa
Senhora das Graças (Colégio das Irmãs), época em que já demostrou um grande
espírito  de  liderança,  escrita  e  oratória,  sendo  sempre  eleita  representante  e
oradora  oficial  de  suas  turmas.  Além  de  escrever  para  o  jornal  do  Colégio
semanalmente,  fazia  o  programa da Rádio  Clube,  “Do colégio  para  o  mundo.”



Professora de Inglês desde 1967, a homenageada iniciou sua carreira no Colégio
Nossa Senhora das Graças e no Colégio Estadual Professor Zama Maciel, no qual
trabalhou 30 anos, sendo inclusive vice-diretora. Além disso, lecionou em inúmeras
escolas estaduais, tais como Coronel Cristiano e Nossa Senhora da Piedade, em
Lagoa Formosa, e Adelaide Maciel, Professora Elza Carneiro Franco (Polivalente)
em Patos  de  Minas,  perfazendo  43  anos  de  sala  de  aula,  com muito  amor  e
dedicação. 

Possuidora  de  muitos  diplomas  de  Magistério,  certificados  de  congressos  e
homenagens, muito se orgulha de todos, com destaque para a “Comenda da Paz
Chico  Xavier”,  outorgada  pelo  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais  em
reconhecimento ao relevante trabalho social que realiza: em defesa das pessoas
mais  carentes.  Pessoa  de  grande  religiosidade,  catequista  durante  anos,
cursilhista, participante do movimento de Casais com Cristo, de grupo de oração e
de  liturgia,  ela  é  também palestrante  no  resgate  da  autoestima  e  dos  valores
humanos,  e  autora  do  livro  “Um  Anjo  na  Tormenta”  e,  brevemente,  publicará
“Graças  e  Curas  Milagrosas”,  nesse  último,  enfocando  a  sua  trajetória  e
sofrimento, acometida que fora por dois cânceres agressivos e o grande milagre da
cura! Seu lema é: “Quem não vive para servir, não serve para viver.” No campo
político, foi eleita sempre com votações expressivas. Vereadora por 6 mandatos,
sendo  a  primeira  mulher  eleita  presidente  da  Câmara  Municipal,  cargo  que
assumiu em dois mandatos; vice-prefeita, atuando inclusive como prefeita, durante
viagem do prefeito ao exterior, perfazendo 28 anos de vida pública ativa, Edimê é
muito  agradecida  ao  povo  de  Patos  de  Minas  que  sempre  reconheceu  o  seu
trabalho. 

No parlamento, sempre se dedicou a todas as áreas da atuação humana,  com
indicações e projetos de leis de grande alcance social, voltados para a criança,
para a juventude, para a mulher, para o idoso, para o deficiente físico. Além disso,
Edimê conseguiu, juntamente com as lideranças municipais, estaduais e federais,
após muitas idas e vindas, muito empenho e dedicação, trazer o IFTM e a UFU
para Patos de Minas, bem como conseguiu inúmeros recursos para as escolas;
coberturas de muitas quadras poliesportivas de escolas e de bairros; implantação
de escolas e de centros municipais de educação infantil; asfaltamento de ruas de
comunidades  rurais;  e  conquista  de  maquinários  agrícolas  e  patrulhas
mecanizadas.  Enfim,  mulher  de muita  fé,  religiosa,  honesta e batalhadora,  que
espera,  no  limiar  de  sua  existência,  poder  dizer  como  São  Paulo  Apóstolo:
“Combati um bom combate, completei a minha carreira e salvei a minha fé”, Edimê
Erlinda de Lima de Avelar marca o seu tempo com um trabalho digno e honesto,
deixando um legado promissor para a população de Patos de Minas que tanto
ama, sendo, por tudo isso, exímia merecedora desta honraria do Poder Legislativo
pelo Dia Internacional de Mulher. 

* Eunice Maria Ferreira Soares -  vereador Itamar André dos Santos. 

Nascida na zona rural em Patos de Minas, filha de José Luís Ferreira e Maria José
Rodrigues,  Eunice Maria Ferreira Soares, logo aos 7 anos de idade,  mudou-se
para a cidade patense para estudar, retornando para o lar de seus pais apenas aos
finais de semana. Ao se formar, ela regressou a sua comunidade, onde lecionou



por 3 anos na Escola Municipal Antônio Carlos e, pelo mesmo período, no CESU
de Patos de Minas. Aos 24 anos, casou-se com Gercino Almério, com quem tem
os filhos Jean e Ezequiel. Após o matrimônio, Eunice se mudou para Cabeceira da
Abelha, onde residiu por 26 anos. 

Nesse  período,  ela  contribuiu  ativamente  na  comunidade  como  voluntária  na
capela  Nossa Senhora  de  Fátima,  principalmente  na  realização  da  reforma da
capela.  Também atuou  no  Conselho  de  Pais  da  Escola  Municipal  Gino  André
Barbosa e como voluntária mesária presidente, sendo uma das responsáveis por
levar a urna eletrônica para a comunidade. Além disso, personalidade de destaque
por onde passa,  Eunice foi  uma das fundadoras da Capela Nossa Senhora da
Abadia  e  Santo  Antônio  da  Comunidade  de  Campos,  além  de  Ministra  da
Eucaristia  e  de  coordenadora  do  Conselho  Comunitário  de  Pastoral  dessa
comunidade. Atualmente, atua como coordenadora das novenas de Natal e como
líder na Pastoral da Criança da Igreja Nossa Senhora da Abadia. 

Ademais,  em  2020,  Eunice  mobilizou  seus  vizinhos  para  adotarem  a  praça
localizada entre as ruas Oscar de Souza e Padre Antônio de Oliveira, no Bairro
São Francisco. Desde então, eles cuidam com muito carinho do local, mantendo-o
limpo  e  sob  o  cultivo  de  plantas  que  deixam  a  praça  linda  e  aconchegante,
inclusive,  no  ano  passado,  devido  ao  empenho  da  homenageada  e  de  seus
colegas,  a  praça  foi  nomeada,  a  seu  pedido,  como  “Recanto  dos  Amigos”.
Portanto,  Eunice  Maria  Ferreira  Soares  é grande  merecedora  da  medalha  que
recebe pelo Dia Internacional da Mulher. 

* Gislene Aparecida Pereira Rodrigues Araújo - vereador Wilian de Campos. 

Natural  de  Presidente  Olegário,  filha  de  Jeremias  Gonçalves  Pereira  e  Nilda
Helena  Pereira,  Gislene  Aparecida  Pereira  Rodrigues  Araújo  é  casada  com
Rodrigo de Araújo Rodrigues e mãe de dois filhos, Rodrigo e Laura (in memoriam).
Formada em Pedagogia pelo Unipam, pós-graduada em Gestão Pública pela UFU
e  servidora  pública  há  24  anos,  Gislene  foi  diretora  do  centro  municipal  de
educação  infantil  do  CAIC;  atuou  como  coordenadora  pedagógica  dos  Cmeis;
ocupou o cargo de diretora de auditorias e de controle na Controladoria-Geral do
Município; bem como exerceu o cargo de coordenadora do Centro de Referência
da Mulher.

Quanto ao Centro de Referência da Mulher, Gislene conseguiu várias conquistas,
tais como contribuição para a implantação do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher  em 2010,  do  qual  foi  presidente  e  vice-presidente;  contribuição  para  a
implantação do Centro de Referência da Mulher em 2016; obtenção de um veículo
0 quilômetro dentre apenas 12 veículos que seriam distribuídos para todo o Estado
de Minas Gerais; participação da Comissão de Elaboração do Plano Decenal de
Políticas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais e participação do Projeto
Redes  da  Fiocruz,  como convidada  especial  do  Município  de  Patos  de  Minas,
abordando o assunto “Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica, avanços e
desafios”.



Atualmente, Gislene é vice-presidente do Rotary Clube Sertão, no qual desenvolve
vários trabalhos sociais de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social,
incluindo a distribuição de cestas básicas, dentre outros. Enfim, mulher dinâmica,
amorosa,  sempre  com  um  sorriso  no  rosto,  dotada  de  um  enorme  coração
aconchegante  e  digna  de  destaque  em  nossa  sociedade,  Gislene  Aparecida
Pereira  Rodrigues  Araújo  é,  portanto,  merecedora  desta  homenagem  com  a
Medalha de Mérito  “Coracy Affonso de Castro Alves”  pelo Dia Internacional  da
Mulher.

*  Lumena Gonçalves Machado Zanotto -  vereador José Eustáquio de Faria
Junior.  

Natural de Patos de Minas, filha de Guadalupe Alves Machado e Deusa Helena
Gonçalves Machado, Lumena Gonçalves Machado Zanotto é casada com Rafael
Zanotto Pereira, com quem tem um filho, Gabriel. Formada na primeira turma de
Medicina do Unipam, em 2013, Lumena fez residência médica de Ginecologia e
Obstetrícia no Hospital Regional Antônio Dias por 3 anos, e, devido a sua paixão
pela obstetrícia, resolveu se especializar ainda mais. 

Dessa forma,  em 2016, foi  para Belo Horizonte e se especializou em Medicina
Fetal no Hospital Mater Dei. Em 2017, retornou ao nosso município e iniciou seus
atendimentos no Hospital  Vera Cruz e na Clínica Medic Imagem. Além disso, o
amor  pelos  pequenos  corações  sempre  a  motivou  e,  por  isso,  em  2019,  fez
especialização em Ecocardiografia Fetal pelo Instituto Ecokid em São Paulo. Hoje,
ela é a única com o título de especialista em nossa cidade. E, assim, ginecologista
e obstetra, Dra. Lumena atende mulheres nas áreas de Medicina Fetal / Gestação
de  Alto  Risco  /  Ultrassonografia  /  Ecocardiografia  Fetal,  e  é  responsável  por
monitorar  a  evolução  da  gravidez,  verificando  se  está  ocorrendo  alguma
malformação que necessite de intervenção, possibilitando, desse modo, tratar, com
sucesso, condições diagnosticadas enquanto o bebê ainda está no útero. 

Enfim, mulher que revolucionou a forma de conduzir a saúde de uma gestação,
Dra.  Lumena  está  sempre  pronta  para  trazer  crianças  lindas  ao  mundo  e  seu
trabalho é fundamental para o primeiro ciclo da vida, um trabalho de muito respeito
e responsabilidade. Ela compartilha um conteúdo voltado ao público-alvo, rico em
detalhes,  dicas,  curiosidades,  bem  como  informações  para  mulheres,  sendo
destaque na área em Patos de Minas e toda a região. Por tudo isso, Dra. Lumena
Gonçalves Machado Zanotto  é ilustre  merecedora  desta homenagem do Poder
Legislativo pelo Dia Internacional da Mulher. 

* Maria das Dores Tomaz Santos – vereador Ezequiel Macedo Galvão

Natural de Presidente Olegário, filha de Antônio Izabel Afonso e Maria Vicência
Firmino,  Maria  das  Dores  Tomaz  Santos  casou-se  com Alberto  Eustáquio  dos
Santos, com quem tem 5 filhos: Carlos Roberto, Carlos Antônio, Eleuza Aparecida,
Edriene Aparecida e Manoel. Ela mudou-se para Patos de Minas ainda quando



criança  e  começou  a  trabalhar  bem  cedo,  ajudando  seus  pais.  Além  disso,
trabalhou  durante  muitos  anos  como  boia-fria  e,  depois,  passou  a  trabalhar
somente no lar.

Bastante  ativa,  prestativa,  caridosa,  conhecida  e  amada  no  Bairro  Padre
Eustáquio, onde mora, Maria das Dores sempre desenvolveu trabalhos voluntários
na Igreja,  foi  líder comunitária e trabalhou muitos anos na política de Patos de
Minas. Além disso, a homenageada é devota de Santos Reis e mantém a tradição
das festas de Reis há mais de 25 anos,  produzindo comidas,  doces, biscoitos,
queijos e outras gostosuras, além de arrecadar mantimentos e donativos para a
Sociedade São Vicente de Paulo.

Assim sendo, seus trabalhos voluntários não se resumem apenas à Igreja e às
festas de Reis, pois ela colabora nos trabalhos e ações desenvolvidas na Casa da
Sopa  Tia  Euzápia.  Por  tudo  isso,  Maria  das  Dores  Tomaz  Santos  está  sendo
condecorada com a Medalha de Mérito “Coracy Affonso de Castro Alves” pelo Dia
Internacional da Mulher.

*  Maria  de  Fátima  Cruz  Mundim  –  Lia  Mundim  -  vereador  Daniel  Amorim
Gomes – Professor Daniel. 

Nascida em Patos de Minas e criada no Sertãozinho,  onde passou a infância,
Maria de Fátima Cruz Mundim, conhecida por Lia Mundim, é filha de Agostinho
Beato da Cruz e Olendina Leles da Cruz; casada com Fausto Mundim, mãe do
João Paulo e da Flávia, e avó da Elis. Funcionária no comércio patense há 45
anos,  Lia  começou  numa  loja  de  armarinho.  Depois,  foi  para  Casa  Vieira.
Posteriormente, trabalhou na Eletrolar e lá permaneceu até 1994, quando entrou
na  Kamel  Magazine,  onde  permanece,  há  40  anos,  vendendo  móveis  e
eletrodomésticos.

Primeira mulher em Patos de Minas a trabalhar nesse setor, além de ser a primeira
mulher a gerenciar uma loja de grande porte na cidade, que era, até então, uma
área masculina - inclusive, ainda hoje, mesmo após 22 anos gerenciando a Kamel
Magazine, há pessoas que procuram “o gerente” - a homenageada sofreu muito
preconceito, mas isso a motivou a lutar pelas mulheres nessa área do comércio.
Além disso, sempre gostou de ensinar e de treinar pessoas para o atendimento de
vendas, tendo orgulho de dizer que já formou grandes empresários.

Em suma, Lia Mundim ama lidar com pessoas e com vendas, pois vender está em
seu sangue.  Ao realizar  um atendimento,  ela  busca sempre  entender  o que o
cliente está procurando, bem como o que vai lhe trazer felicidade e benefício. Para
a homenageada, o comércio patense é um grande gerador de empregos na cidade
e ela se sente muito feliz em poder, ao longo desses anos, fazer parte dele e, mais
ainda, de contribuir para o crescimento e para a geração de empregos na cidade.
Por tudo isso, Maria de Fátima Cruz Mundim - Lia Mundim faz jus à Medalha de
Mérito  “Coracy  Affonso de  Castro  Alves”  que recebe  pelo  Dia Internacional  da
Mulher.



* Maria Rita Vaz - vereadora Elizabeth Maria Nascimento e Silva  - Professora
Beth. 

Natural  de  São  Domingos,  do  Município  de  São  Gonçalo  do  Abaeté,  filha  de
Arlindo Pereira Rodrigues e Maria Rita Lemos da Costa, Maria Rita Vaz casou-se
com José Lourenço Vaz, tendo ficado viúva em 2009. Como fruto do matrimônio de
45 anos,  provieram 5 (cinco)  filhos:  Charles,  Carlos,  Alécio,  Maria  Aparecida e
Cristiano, e 10 netos. 

A homenageada estudou somente até a antiga 4ª série do Ensino Fundamental e
trabalhou  até  aposentar-se  como  Auxiliar  de  Serviço  da  Educação  Básica  na
Escola Estadual Abner Afonso, onde foi uma das colaboradoras que cuidava da
merenda dos alunos e da limpeza do espaço escolar. Também, frequentemente
era vista nos espaços ociosos da escola, aconselhando, particularmente os alunos,
sobre a importância do estudo como forma de superar os obstáculos. E, assim,
com seu carisma e jeito simples, cativou a amizade dos colegas, dos alunos e de
todos que a cercam.

Além disso, mulher batalhadora desde a infância, Maria Rita foi imprescindível na
criação e educação dos seus netos,  principalmente de quatro deles,  dois quais
cuidou, diariamente, com muito carinho, uma vez que o pai das crianças sempre
trabalhou muito e, às vezes, fora de Patos de Minas. Ela igualmente cuidou, com
amor e dedicação, do filho, da mãe e do marido enquanto enfermos, bem como
sempre esteve disposta a contribuir com todos que a procuram. Atualmente, Maria
Rita permanece,  na maior  parte do tempo,  em uma chácara próxima à cidade,
onde dedica-se ao cuidado das plantas e animais, como galinhas e porcos.

Enfim, grande exemplo de mãe, esposa, avó e mulher de fé que, com muito amor e
determinação, trabalhou durante vários anos, inclusive no meio rural para auxiliar
na renda da família, Maria Rita Vaz é merecedora desta homenagem da Câmara
Municipal pelo Dia Internacional da Mulher. 

*  Maria  Terezinha  Simões da Cunha Marra - vereador  Gladston Gabriel  da
Silva.

Filha  de  Clovis  Simões  Cunha  e  Guiomar  Pereira  da  Cunha,  Maria  Terezinha
Simões da Cunha Marra morou com os pais até os 26 anos. Depois, casou-se com
Alberto Pinheiro Marra, com quem tem 3 filhos: Elisa, Heitor e Artur. 

Ela começou a trabalhar bem cedo, ajudando os pais no escritório da marcenaria
da  família.  Posteriormente,  mudou-se  para  Belo  Horizonte,  onde  estudou
Enfermagem na Universidade Católica de Minas Gerais. Ademais, mesmo depois
de  casada,  continuou  com  suas  atividades  na  assistência  em  saúde  como
enfermeira e, simultaneamente, lecionava no antigo CESU, no curso Técnico em
Enfermagem.

Enfim,  bastante  conhecida  e  amada  em  Patos  de  Minas,  Terezinha,  como  é
carinhosamente  chamada,  atuou  com  excelência  por  2  anos  no  Conselho



Municipal  de  Saúde.  Além  disso,  muito  prestativa,  ela  sempre  desenvolve
trabalhos voluntários na Sociedade de São Vicente de Paulo, especialmente na
Conferência Santa Terezinha. Por tudo isso, Maria Terezinha Simões da Cunha
Marra é merecedora da Medalha de Mérito “Coracy Affonso de Castro Alves”, pelo
Dia Internacional da Mulher.

* Osmarisa Tolentino de Magalhães - vereador Mauri Sérgio Rodrigues – Mauri
da JL.  

Natural de Geribá, do distrito de São Gonçalo do Abaeté-MG, filha de Francisco
Simão e Geralda Tolentino, Osmarisa Tolentino de Magalhães, conhecida como
Mariza Magalhães, casou-se com Tarcísio Moreira, com que tem 4 filhos, Nathalia,
Raphael, Kamila e Arthur, e os netos Laura e Eduardo. 

Mariza  viveu  com  os  pais  e  o  irmão  na  zona  rural,  onde,  ainda  criança,  já
trabalhava na lavoura para ajudar no sustento da família,  e veio para Patos de
Minas  com apenas  9  anos,  para  trabalhar  como  empregada  doméstica.  Muito
jovem, não aguentou a distância dos pais e acabou retornando para a zona rural,
para, assim, também terminar os estudos, mas a vontade de ter uma vida melhor
fez  com  que  Mariza  retornasse,  mais  tarde,  a  Patos  de  Minas.  Seu  primeiro
emprego, na Loja Zebrinha, aos 17 anos, foi conquistado graças à ajuda de Elaine
Baeta. 

Anos depois, todo seu esforço e desejo de melhorar de vida fez com que Mariza
realizasse o sonho de trabalhar no ramo da beleza, com a abertura do seu próprio
salão, denominado Mariza Magalhães Hair e Make-up. Apaixonada pela profissão,
Mariza atualmente divide seu tempo entre o trabalho e a família. E, nesta noite,
Osmarisa Tolentino de Magalhães - Mariza Magalhães recebe o reconhecimento
da população patense por meio desta homenagem da Câmara Municipal, que lhe
outorga a Medalha de Mérito pelo Dia Internacional da Mulher.

* Taciana de Sousa Carvalho Mendes - vereador José Carlos da Silva – Carlito.

Nascida em Patos de Minas, filha de José Ivo de Carvalho Filho (falecido) e Maria
Aparecida de Sousa Carvalho, Taciana de Sousa Carvalho Mendes é professora,
casada com Alex Mendes e mãe de 2 (duas) filhas, Maria Vitória, de 7 anos, e
Maria Cecília, de 3 anos de idade.

A homenageada participa ativamente,  desde criança,  de atividades religiosas e
comunitárias, frequentando desde os 11 anos, o Grupo de Oração da Renovação
Carismática  Católica.  Além  disso,  há  7  anos,  coordena  o  Grupo  de  Oração
Mulheres  de Flores  e  Aço,  formado por  mais de 300 participantes.  A partir  de
fevereiro de 2021, devido à pandemia, Taciana intensificou as ações de caridade
por  meio  da  Associação  Mulheres  de  Flores  e  Aço,  levando  amor,  oração,
esperança e ajuda material às pessoas da nossa sociedade.

Por tudo isso, Taciana de Sousa Carvalho Mendes está sendo homenageada por
esta Casa Legislativa, que lhe confere a Medalha de Mérito “Coracy Affonso de
Castro Alves” pelo Dia Internacional da Mulher. 



* Teresinha Gonçalves de Sousa Martins - vereador João Batista Gonçalves –
Cabo Batista.

Natural  de  Patos  de  Minas,  Teresinha  Gonçalves  de  Sousa Martins  é  filha  de
Coracy Gonçalves da Silva e de José Horácio, sendo a segunda filha de 5 irmãos.
Casou-se com Edinilson José Martins, com quem tem os filhos Ludimila, Diego (in
memorian), Ludiele e Lucas; e os netos Pedro e Luísa. 

Orgulhosa de ser patense,  Teresinha é proprietária de uma marca reconhecida
internacionalmente  como  referência  na  moda  praia:  a  Sol  e  Ondas.  Em  sua
trajetória como empreendedora, seus esforços foram traduzidos em resultados. A
atenção à qualidade na fabricação das peças foi recompensada com o crescimento
da empresa e com convites para exposições em feiras de moda internacionais e
participação de feiras de negócios em três continentes. 

Além  disso,  Teresinha  é  presidente  do  Sindvest  Alto  Paranaíba  e  também
conselheira  da  Fiemg,  e,  nos  últimos  anos,  apesar  dos  desafios  trazidos  pela
pandemia da Covid-19, a empresária teve muito a celebrar com a participação em
uma feira de moda em Dubai e com a chegada de seus netos. Enfim, com uma
história  inspiradora,  Teresinha  Gonçalves  de  Sousa  Martins  é  exemplo  de
resiliência  e  dedicação,  sendo,  por  tudo  isso,  ilustre  merecedora  desta
homenagem da Câmara Municipal pelo Dia Internacional da Mulher. 


