
HISTÓRICO DAS HOMENAGEADAS 

MEDALHA DE MÉRITO “CORACY AFFONSO DE CASTRO
ALVES”, EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA

MULHER – 2023 

* Elza Camilo Teixeira Barbosa
Indicada pelo vereador João Batista Gonçalves – Cabo Batista. 

Conhecida como “Dona Elza”, filha do casamento de Manoel Camilo e
Leopoldina Teixeira, Elza Camilo Teixeira Barbosa tem 11 irmãos, casou-se
com João Gonçalves Barbosa, tem 5 filhos, 15 netos e 6 bisnetos.

Devota de São Cristóvão e do Anjo da Guarda, pessoa de fé, que faz
parte  do apostolado  da  Oração  e,  atualmente,  com 84  anos,  dona  Elza
morou, durante sua infância e juventude, na zona rural, tendo uma vida
simples e com muitas privações, entretanto com muitos momentos felizes
em família. Ela iniciou os estudos aos 12 anos, e, em busca de uma vida
melhor, mudou-se para a comunidade de Colônia Agrícola com a família,
onde  morou  por  52  anos.  Com  a  morte  de  seus  pais  e  marido,  a
homenageada veio para a sede do município, onde reside há mais de 15
anos.  Elza  vive  feliz  com sua família,  e  considera  que  tudo que passou
serviu como incentivo para seu crescimento pessoal. Hoje, ela se dedica a
fazer seus biscoitos, visitar a família e ir à missa. 

Enfim, mulher exemplar, querida e atenciosa para com os familiares,
Elza  Camilo  Teixeira  Barbosa  –  “Dona  Elza”  sempre  contribuiu  com  o
crescimento dos filhos  e demais  familiares,  exercendo,  com dignidade e
louvor,  a  sua  missão  perante  a  família  e  a  sociedade,  o  que  a  torna
merecedora desta tão importante honraria de Medalha de Mérito “Coracy
Affonso de Castro Alves”, em comemoração do Dia Internacional da Mulher. 

* Jane Guimarães Campos Fonseca
Indicada pelo vereador José Eustáquio de Faria Junior. 

Natural de Cláudio/MG, filha de Francisco Pinheiro de Campos e Maria
Inês  Guimarães  Campos,  Jane Guimarães  Campos Fonseca  é  casada com
Dalton Antônio da Fonseca e mãe de 2 filhos: Rafaela e Felipe. 

 Formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Gestão de
Agronegócios e líder em um curso pelo Senar voltado para a área rural em



2019,  Jane  é  bastante  estudiosa,  disciplinada  e  esforçada.  Além  disso,
produtora rural na área de pecuária de corte, seus primeiros contatos com o
Sindicato rural foram desde a infância, em razão de seu pai ter sido diretor
do sindicato por um longo período de, aproximadamente, 40 anos. Assim,
de 2017 até o ano de 2020, ela foi membro da diretoria do Sindicato dos
Produtores Rurais de Patos de Minas. Atualmente, Jane é  presidente do
Sindicato Rural, sendo a primeira mulher eleita à presidência do Sindicato,
e é também a atual vice-presidente da Federação do Estado de Minas Gerais
– Faemg. 

Ademais, a homenageada atuou como chefe da Divisão de Turismo da
Prefeitura Municipal, na gestão do Prefeito Elmiro Nascimento, e exerceu o
cargo de diretora na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social por 13
anos. Por tudo isso, Jane Guimarães Campos Fonseca recebe esta merecida
homenagem da Câmara Municipal pelo Dia Internacional da Mulher.

* Kelly Cristina Oliveira de Moraes
Indicada  pela  vereadora  Elizabeth  Maria  Nascimento  e  Silva  –
Professora Beth. 

Filha de Maria Elza dos Reis Oliveira e Antônio Eustáquio de Oliveira,
Kelly  Cristina  Oliveira  de  Moraes  é  casada  com  Flávio  Daniel,  em
matrimônio realizado no Dia dos  Namorados em 2001,  mãe de 2 filhos,
Giovanna, de 18 anos; e Luiz Miguel, de 14 anos de idade. 

Com especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico, formada em
Programação Neurolinguística e em Pedagogia, ela sempre esteve envolvida
em causas sociais, participando ativamente, por muitos anos, da Associação
São Vicente de Paula, na Conferência São Tiago, a qual foi fundada por seu
avô materno,  Geraldo  dos  Reis,  bem como contribuiu  com Encontro  de
Casais  com Cristo da Paróquia São Benedito, e, ainda, foi domadora do
Lions Giovanini. Kelly iniciou a sua vida profissional muito jovem, aos 12
anos, trabalhando como atendente em uma pequena oficina de chaveiro.
Depois, atuou, por mais de 22 anos, no comércio patense, passando por
empresas e entidades como CDL, Sindicato Patronal, Lojas MIG, Eletrosson,
prestadoras de serviços administrativos da Caixa Econômica Federal e na
Cemil,  todavia  a  formação  em Pedagogia  é  que  foi  o  marco  para  que
pudesse  encontrar  sua  verdadeira  vocação  profissional,  tornando-se
educadora infantil. 

E,  assim,  desde  o  período  dos  estágios  supervisionados,  a
homenageada  percebeu  que  ali  era  o  seu  lugar.  A  partir  de  então,  a
dedicação foi total, atuando nos centros municipais de educação infantil -
CMEIs Carequinha, Ivalda Alves, Edna Borges Babilônia e Branca de Neve,



com mais  de  9  anos  de  história  e  experiência  que  a  capacitaram para
assumir, recentemente, a coordenação do CMEI Branca de Neve. Por tudo
isso,  Kelly  Cristina  Oliveira  de  Moraes  está  sendo  condecorada  com  a
merecida honraria Medalha de Mérito “Coracy Affonso de Castro Alves”,
pelo Dia Internacional da Mulher. 

* Lana Gonçalves de Faria 
Indicada  pelo  vereador  Wanderlei  Rodrigues  Resende  –  Professor
Delei. 

    Filha  de  Waldir  Gonçalves  Borges  e  Elisabeth  Cardoso  de  Faria
Gonçalves,  Lana  Gonçalves  de  Faria  tem  2  filhos,  Catharine  e  Victor.
Formada em Magistério e graduada em Ciências, ela atuou como regente de
aulas na Escola Ilídio Caixeta de Melo, como vice-diretora e regência de
aulas de Ciências na Escola Estadual Santa Terezinha; e em turmas de pré-
escola. 

Apaixonada pela educação, Lana criou, em 1995, sua própria escola, o
“Instituto Educacional Alegria de Saber”. Em 2017, a homenageada recebeu
o convite para se unir  ao espaço do Colégio Equipe nos anos iniciais do
ensino  fundamental,  nascendo,  assim,  uma  parceria  de  muito  sucesso,
passando a funcionar, na sede do Colégio Equipe Alegria de Saber, o ensino
fundamental anos iniciais, e, na sede do Instituto Educacional Alegria de
Saber, a educação infantil. Ao longo de sua trajetória na educação, Lana
fez  vários  cursos  de  atualização,  incluindo  a  linha  Montessoriana  e  a
especialização em Educação Especial. Em março de 2014, ela fez curso de
Educação Sistêmica IBHBC, e, aprofundando seus conhecimentos,  fez em
fevereiro de 2017, uma viagem para Cancún, no México, participando de
uma imersão no curso realizado pelo Instituto Bert Hellinger Brasil Central. 

Atualmente,  Lana  é  proprietária  e  diretora  no  Instituto  Educacional
Alegria  de  Saber  -  educação  infantil,  bem  como  sócia  e  diretora  no
Equipatos Alegria de Saber de Patos de Minas e de São Gotardo - ensino
fundamental anos iniciais. Enfim, exemplo de mulher para nossa educação,
Lana  plantou  e  planta  em  cada  pessoa  que  passa  pela  sua  vida  uma
sementinha  de  curiosidade,  de  sede  de  aprender  e  de  vontade  de  ser
melhor hoje e ainda melhor amanhã. Por tudo isso, Lana Gonçalves de Faria
faz  jus  a  esta  honrosa  condecoração  da  Câmara  Municipal  pelo  Dia
Internacional da Mulher. 



* Lauane Cristina Freitas da Silva, 
Indicada pelo vereador Itamar André dos Santos. 

     Filha de Carlos Gomes da Silva e Vaneuza Freitas da Silva, irmã de
Leandro,  Lorrane e Luan, Lauane Cristina Freitas da Silva é casada com
Ademir Braga Soares, com quem tem 2 filhos, Bernardo e Gabriel. Amorosa,
muito trabalhadora e de origem humilde, Lauane morou o tempo todo em
Patos de Minas e foi aqui que começou a trabalhar aos 12 anos de idade
para ajudar nas despesas da família.

Ela  sempre  recebeu  de  seu  seio  familiar  grandes  referências  de
dignidade,  respeito  e  amor ao  próximo.  Desde criança,  aprendeu que  o
trabalho digno e muita persistência possibilitam realizar seus sonhos e a
ajudar  ao  próximo,  pois,  como  diz  a  mãe  Vaneuza,  “sempre  após  uma
grande  tempestade,  há  um  lindo  arco-íris”.  Ao  longo  de  sua  vida
profissional,  a  homenageada  exerceu  as  funções  de  babá,  telefonista,
faxineira e secretária do lar. Posteriormente, profissionalizou-se em técnica
de farmácia, profissão a qual se dedica há mais de 13 anos, e, atualmente,
é servidora pública estadual pela rede FHEMIG. 

Em julho de 2017, a homenageada mudou-se para a Comunidade de
Sapé, onde mora até hoje,  fazendo-se sempre presente nos movimentos
comunitários, exercendo, desde 2021, a função de presidente do Conselho
de Desenvolvimento Comunitário daquela comunidade, função em que se
dedica constantemente para ajudar as pessoas e os moradores rurais, no
intuito de auxiliar e de promover ações que possibilitam o bem-estar geral
daquela população. E é por exercer, com excelência, um importante papel
de  liderança  à  frente  do  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de
Sapé,  demonstrando  a  força  da  mulher  em  papéis  de  destaque  na
sociedade, que Lauane Cristina Freitas da Silva se faz merecedora desta
homenagem de Medalha de Mérito “Coracy Affonso de Castro Alves”, em
comemoração do Dia Internacional da Mulher.

* Luciane Gonçalves de Araújo Ribeiro 
Indicada pelo vereador José Carlos da Silva – Carlito.

      Filha de Adeltino e Maria Luiza, Luciane Gonçalves de Araújo Ribeiro
tem 2 irmãos, Elielson e Lucas, é casada com Cássio e tem duas filhas, Júlia
e  Rafaela.  Graduada  em  pedagogia  e  em  serviço  social,  terapeuta  e
consteladora familiar, Luciane considera a sua família como seu alicerce, e
trabalhou no comércio da família, desde os 15 anos, na Floricultura Recanto
da Natureza. 



          Fundadora da “Comunidade Terapêutica Casa da Serenidade”, para
dependentes químicos, e da Residência Terapêutica AME, para pessoas com
transtornos mentais, Luciane e toda equipe desenvolve um trabalho sério e
com muita dedicação, cuidando de cada um com muito amor e respeito.
Hoje, a Residência Terapêutica AME conta com 16 acolhidos, de 19 a 72
anos,  com  transtornos  mentais  leves  e  graves,  como  esquizofrenia,
Alzheimer, cadeirantes, acamados e autistas. A homenageada se pergunta
todos os dias sobre esse trabalho que resolveu fazer, mas ela sabe que tudo
na vida tem o propósito de Deus, que Ele conhece seu coração e sabe que o
seu sonho é poder fazer esse trabalho da melhor forma possível,  com o
intuito de devolver a dignidade àquelas pessoas. 

       E, assim, Luciane agradece o apoio da mãe, que sempre esteve do seu
lado, a incentivando; do marido, que sempre a ampara; e de tantas pessoas
de bem que aparecem à sua porta com doações e palavras de incentivo;
bem como agradece aos vereadores e à população pela homenagem e pela
oportunidade de poder contar e divulgar seu trabalho, que é feito dando o
melhor de si para cada um dos atendidos na Casa Terapêutica, os quais lhes
trazem alegria e a quem ela se refere como seus meninos. Por tudo isso,
Luciane Gonçalves de Araújo Ribeiro recebe o reconhecimento da Câmara
Municipal por meio desta merecida homenagem pelo Dia da Mulher.

* Ludimila Fonseca Azevedo Falcão 
Indicada pelo vereador Nivaldo Tavares dos Santos. 

       Filha de José Osvaldo de Azevedo e Maria Helena Fonseca Azevedo,
irmã de Gabriel, esposa do prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão
Ferreira, e mãe de 2 filhos, Eduardo e Lucas, Ludimila Fonseca Azevedo
Falcão  nasceu  em  Patos  de  Minas  e  logo  sua  família  mudou-se  para
Guimarânia. Quando Ludimila tinha 2 anos de idade, a família mudou-se
para a cidade de Carmo do Paranaíba e lá viveram até seus 14 anos, quando
vieram morar em Patos de Minas. 

Assim,  Carmo  do  Paranaíba  foi  onde  Ludimila  formou  sua
personalidade, fez muitos amigos e viveu uma infância muito feliz. Ela tem
como inspiração de amor a sua mãe, é muito apegada à família e, com
muita garra, conseguiu, junto com seus familiares, vencer muitas batalhas,
dentre  elas,  cuidar  do  seu  pai,  com  leveza  e  união.  Eleita  deputada
estadual por Minas Gerais com 59.381 votos, advogada, empreendedora e
pessoa que sempre preza o amor, a humildade e a caridade, Ludimila é uma
mulher forte, que inspira tantas outras mulheres, esposas, mães, e assume,
em 2023, seu primeiro mandato como a primeira deputada estadual do Alto
Paranaíba na Assembleia Legislativa. 

Enfim,  mulher  que  luta  por  saúde e  educação  de  qualidade para  a
população,  além de  apoiar  projetos  com foco  nas  crianças,  mulheres  e



idosos, Ludimila quer garantir, na Assembleia de Minas, o debate de pautas
sobre investimentos  e apoio ao setor  produtivo;  simplificação tributária;
fiscalização da máquina pública; formação de mais profissionais para apoiar
crianças  com deficiência;  qualificação  para  o  primeiro  emprego;  dentre
outros  temas,  bem  como  quer  buscar  a  ampliação  do  atendimento  a
mulheres vítimas de diversas formas de violência. Por tudo isso, Ludimila
Fonseca Azevedo Falcão se faz ilustre merecedora  desta  homenagem de
Medalha de Mérito “Coracy Affonso de Castro Alves”, em comemoração do
Dia Internacional da Mulher.

* Ludmila Bahia Franco Faria 
Indicada pelo vereador Wilian de Campos.

       Filha de Álvaro Franco e Célida de Paiva Bahia, Ludmila Bahia Franco
Faria é casada com Oscar Santos de Faria, com quem tem 2 filhos, Matheus
e Victor. Tendo ingressado na comunicação aos 16 anos na Nossa TV – NTV,
Ludmila,  em  sua  trajetória,  trabalhou  como  produtora  de  vídeos
independentes  e  educativos  na  Sete  Produções;  como  apresentadora  e
produtora  dos  principais  telejornais  da  Rede  Bandeirantes  de  Televisão,
“Band Minas e Minas” e “Notícia” em Belo Horizonte; e como instrutora do
Empretec, metodologia da ONU. 

Dotada  de  experiência  na  área  de  Comunicação,  com  ênfase  em
Jornalismo,  bacharel  em  Comunicação  Social  -  com  habilitação  em
Jornalismo,  mestre  em Educação e doutoranda em Educação,  Ludmila  é
diretora de jornalismo da Fundação Educativa e Cultural do Alto Paranaíba –
NTV;  apresentadora,  redatora  e  produtora  de  telejornais  produzidos
diariamente pela NTV; diretora,  produtora e apresentadora do Programa
Espaço  Feminino,  exibido  pela  NTV  e  de  forma  online  pelo  site
www.ntv.tv.br;  diretora  das  emissoras  de  radiodifusão  em  Frequência
Modulada,  Nossa  FM  de  Patos  de  Minas  e  da  Rádio  Líder  Nossa  FM,  de
Oliveira, Minas Gerais; do portal de notícias “Patos Já”, bem como é sócia-
diretora  da  Contato  Produções  e  Radiodifusão,  empresa  que  atua  no
segmento de radiodifusão, de vídeos e produções e na assistência técnica a
equipamentos de telecomunicações. 

Enfim, sinônimo de força, garra, coragem e enfrentamento à violência
contra mulher nas suas mais diversas formas, a homenageada, por meio de
seu trabalho, possibilita que mulheres possam ter voz e vez, dando mais
força àquelas que mais precisam. Por todos esses motivos, Ludmila Bahia
Franco  Faria  faz  jus  a  esta  célebre  honraria  de  Medalha  de  Mérito  em
comemoração do Dia Internacional da Mulher.



* Márcia Helena Amâncio 
Indicada pelo vereador Daniel Amorim Gomes – Professor Daniel. 

        Quarta filha de João Benedito Amâncio (João da Banca) e de Maria
Jose de Paula (Mariinha), irmã de Márcio, Gerson, Edson e Lucia, Márcia
Helena Amâncio casou-se com Arnaldo Felipe, falecido no ano de 2017, e
herdou do pai o gosto pela literatura, pela música popular brasileira, pela
bossa  nova,  pelo  Clube  Atlético  Mineiro  e  por  agregar  muitos  amigos  e
amigas.

Graduada  em  Pedagogia,  Supervisão  Pedagógica,  Orientação
Educacional  e  Administração  Escolar;  pós-graduada  em  Administração  e
Supervisão  Escolar;  em  Pedagogia  Empresarial;  em  Organização  e
Planejamento  de  Educação  Infantil  e  em Psicopedagogia,  Márcia  atuou,
ainda  no  segundo  ano  da  graduação,  no  Ciame e  lá  permaneceu  até  o
momento  em  que  a  Febem  foi  extinta  e  o  Ciame  passou  a  integrar  o
Promam, quando então foi remanejada para o Departamento da Educação,
atualmente Secretaria Municipal de Educação - Semed. No Departamento de
Educação,  Márcia  exerceu o cargo de auxiliar  administrativo  de apoio  à
equipe de supervisores educacionais da rede municipal de ensino, depois
integrou  a  equipe  de  supervisores,  e,  posteriormente,  foi  aprovada  em
primeiro  lugar  no  concurso  para  o  cargo  de  Supervisor  da  recém-criada
Secretaria  Municipal  de  Educação,  Cultura,  Esporte  e  Lazer.  Então,
juntamente a supervisora Madalena do Vale, acompanhou os projetos de
construção das escolas municipais Caic e Jacques Correa, a definição das
rotas de transporte escolar, e,  simultaneamente, a coordenação de tempo
integral,  direcionada  para  as  escolas  nucleadas,  bem como  a  formação
continuada dos profissionais da educação em exercício naquelas instituições
de ensino. 

Além disso, Márcia participou da implantação do primeiro Projeto de
Educação Infantil direcionado para atendimento de crianças em creches; da
formação  continuada,  de  forma  sistematizada,  para  os  profissionais  da
educação; da coordenação dos primeiros Congressos Regionais ministrados
por professores consagrados nacionalmente, entre outros, da coordenação
do processo de nucleação e municipalização de escolas, das reuniões  de
criação  do  Conselho  Municipal  de Educação  e  do  Conselho  Municipal  do
Fundeb, como também da comissão de elaboração do primeiro Plano de
Carreira e Estatuto dos Profissionais da Educação, defendendo a valorização
do supervisor educacional, das horas atividades para estudo e planejamento
remunerados dentro da carga horária dos professores e da gratificação por
titulação como incentivo e valorização dos profissionais da educação.

Após  exercer  sua  função  por  13  anos  na  Secretaria  Municipal  de
Educação, a homenageada solicitou a remoção para a Escola Maria Inez e,



concomitantemente,  exerceu  a  docência  no  Ensino  Superior  no  Unipam.
Pouco antes de se aposentar, Márcia e a equipe de professores de educação
infantil dessa escola, receberam o Prêmio de Gestão Escolar 2020, dentre as
escolas  regionais  concorrentes.  Ademais,  Márcia  tornou-se  a  primeira
profissional do Sistema Municipal de Educação com o título de Mestre em
Educação e, dez anos depois, de Doutora em Educação, quando publicou
seu  primeiro  livro,  resultado  da  pesquisa  do  doutorado,  dando  uma
importante  contribuição  para  a  educação  no  município.  Por  tudo  isso,
Márcia Helena Amâncio é exímia merecedora desta homenagem pelo Dia
Internacional da Mulher.

* Maria Beatriz Devoti Vilela 

Indicada pelo vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro.

     Filha de Manoel Ribeiro Vilela e Wilma Lúcia Devoti Vilela, natural de
Ituiutaba, Maria Beatriz Devoti Vilela é casada com Baltasar Pedro de Brito,
tem duas filhas, Sabrina e Júlia, e a enteada Ana Carolina. Formada em
Medicina,  pós-graduada  em  Medicina  do  Trabalho,  Preceptoria  no  SUS,
Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família e com mestrado em Saúde
da Família, sendo essa última sua maior paixão, Dra. Beatriz iniciou seus
trabalhos no hospital municipal e no PSF da cidade de Canápolis. 

Em 2004, veio para Patos de Minas, trabalhando no PSF na área rural.
Posteriormente,  transferiu-se  para  a  equipe  de  Saúde  do  Bairro  Nossa
Senhora  Aparecida –  Cristavo,  no  programa  de  Residência  em Saúde  da
Família pela Unimontes, atuando, depois, em diversas unidades de saúde, e
hoje  presta  serviços  na  UBS  do  Bairro  Guanabara.  Por  muito  tempo,  a
homenageada trabalhou ainda como médica plantonista das UPAs 1 e 2, no
Hospital Regional em Patos de Minas, nas cidades do Carmo do Paranaíba,
Iraí de Minas e São Gotardo, e também no Samu municipal, além de médica
assistente em uma clínica de saúde do trabalhador. Na gestão do prefeito
José Eustáquio, esteve como diretora técnica da UPA porte 8, supervisora
médica  hospitalar,  supervisora  médica  da  Atenção  Básica,  cogestora  do
Município  e,  atualmente,  é  diretora  do  Samu  Cisreuno  (Samu  Macro
Noroeste de MG).

Além  disso,  a  homenageada  é  preceptora  do  curso  de  Medicina  do
Unipam, aproximando os alunos dos usuários do Sistema Único de Saúde,
ensinando-lhe não só a parte clínica, como também o carinho, o respeito e
a dedicação aos usuários do SUS, pois acredita em um Sistema Único de
Saúde cada  dia  melhor.  Enfim,  profissional  carismática,  mulher  simples,
que escreve sua história  com essência  de uma vencedora,  Maria  Beatriz
Devoti  Vilela  é  uma  médica  de  grandes  atitudes  humanas  e  de  muita



competência, transmitindo amor, segurança e confiança a todos: familiares,
amigos e pacientes, sendo, portanto, ilustre merecedora desta honraria do
poder Legislativo: Medalha de Mérito “Coracy Affonso de Castro Alves”, em
comemoração do Dia Internacional da Mulher.

* Maria Inez França 
Indicada pelo vereador José Luiz Borges Júnior.

      Filha de José de Lourdes França e Dalva Resende França e irmã de
Maria Angela, Joanita, César Antônio, José Reinaldo, João Batista, Maria
Beatriz, Regina e Antônio Augusto, Maria Inez França, após concluir o ensino
médio, mudou-se para Uberaba para cursar o Magistério e especializar-se na
pré-escola, no colégio Triângulo Mineiro. 

Ainda em Uberaba, ela iniciou o curso de Direito, mas acabou optando
por  regressar  a  Patos  de Minas  com o objetivo  de exercer  a  função de
educadora, a convite da Irmã Regina (in memoriam) para iniciar o ensino
infantil  e  lecionar  no  jardim de  infância  no  Colégio  Nossa  Senhora  das
Graças, no qual, por três décadas, realizou um significante trabalho, com
muita dedicação e carinho, conquistando a admiração de alunos e pais ao
ensinar as primeiras letrinhas.

Após  se  aposentar,  Maria  Inez  contribuiu  para  diversas  entidades
filantrópicas de Patos de Minas, o que faz até hoje. Enfim, sempre presente
na Sociedade Recreativa Patense, ela é uma mulher que representa muito
bem  a  elegância,  a  beleza  e  a  simpatia  da  mulher  patense.  Por  todo
exposto, é com muita satisfação que a Câmara Municipal de Patos de Minas
confere agora a Medalha de Mérito “Coracy Affonso de Castro Alves”, em
comemoração do Dia Internacional da Mulher, a Maria Inez França.

*  Maria Lúcia Gonçalves da Fonseca 
Indicada pelo vereador  Gladston Gabriel da Silva. 

       Filha de Pedro Gonçalves da Fonseca e Maria Augusta da Fonseca,
Maria Lúcia Gonçalves da Fonseca casou-se, em 1982, e, como fruto desse
relacionamento, nasceram 2 filhos, Victor e Heitor. Ela viveu na área rural
boa parte da sua infância, e muito nova foi trazida para morar na cidade,
na casa de sua madrinha, para investir nos estudos. Aos 18 anos, ingressou
no Hospital Imaculada Conceição, onde trabalhou em diversas áreas, como
limpeza, rouparia, lavanderia e secretaria. 

Atualmente técnica em enfermagem, a homenageada foi aprovada, no
ano de 2002, em um concurso para trabalhar no Hospital Regional Antônio
Dias, onde permanece até os dias atuais. Além do trabalho de enfermagem



desenvolvido  com  paixão,  Maria  Lúcia  prestou  serviços  voluntários,  por
vários  anos,  em  parceria  com  algumas  casas  espíritas,  confeccionando
enxovais para bebês de famílias carentes. Sua grande inspiração para esse
trabalho foi sua tia Laurinda, já falecida há muitos anos, que realizava a
confecção de conjuntinhos feitos de flanelas, para famílias de baixa renda,
que residiam no Bairro Nossa Senhora Aparecida e seus adjacentes. 

Logo após, Maria Lúcia iniciou o Projeto “Costurinha Di Amor”, dada a
origem  do  nome  pelo  apelido  da  sua  tia,  que  era  “Di”,  passando  a
coordenar a confecção de enxovais para gestantes de baixa renda e famílias
carentes. Para arrecadar verbas para esse trabalho, que é desenvolvido com
tanto carinho, são vendidas rifas, panos de pratos produzidos pela equipe
do projeto e, também, roupas arrecadadas por doações. Portanto, por todo
esse trabalho realizado em prol das famílias carentes e também por toda a
sua  história  de  vida,  Maria  Lúcia  Gonçalves  da  Fonseca  faz  jus  a  esta
importante  homenagem  da  Câmara  Municipal  pelo  Dia  Internacional  da
Mulher.

* Maria Maura Davi Silva 
Indicada pelo então vereador João Batista de Oliveira – João Marra. 

     Filha de João Vicente Davi e Gumercinda Luiz Davi, Maria Maura Davi
Silva é casada há 37 anos com Antônio de Pádua. 

Desde pequena, Maria Maura trabalhou na zona rural com a família, e,
junto com seu esposo, fabricou rapadura por 20 anos, mas, por motivo de
saúde,  passou  a  tirar  leite,  bem  como  a  ajudar  na  administração  de
medicação e controle do rebanho. Atualmente, a homenageada atua como
voluntária na Associação Anjos da Vida e participa ativamente do CDC da
Colônia Agrícola, local em que mora desde os 2 anos, e onde hoje é Ministra
da Palavra na Capela local. 

Enfim, como muita fé, Maria Maura Davi Silva venceu várias dificuldades
na vida e se sente realizada com as conquistas alcançadas, sendo, por tudo
isso,  merecedora  desta  importante  homenagem  de  Medalha  de  Mérito
“Coracy Affonso de Castro Alves”, em comemoração do Dia Internacional da
Mulher. 

* Marta Sueli Gonçalves Caixeta 
Indicada pelo vereador Mauri Sérgio Rodrigues - Mauri da JL. 

     Filha de Arlindo Gonçalves Siqueira e Zilda Dias Cardoso Gonçalves,
Marta Sueli Gonçalves Caixeta casou-se com Dilton Gonçalves Caixeta, com



quem tem uma filha  muito talentosa, Luana Monique Gonçalves, pianista
formada pela UFMG, casada e residente em Belo Horizonte.

A homenageada começou a trabalhar muito cedo, dando aulas de violão
e de canto, bem como trabalhando com eventos musicais, e já cantou na
banda dos seus irmãos, composta por 6 integrantes. Seu pai brilhava sempre
nas festas e reuniões, e sua mãe também gostava muito de cantar e tocar,
sendo seus pais dois tesouros no dom de cantar, dom que é da família e que
só lhe deu muito orgulho. 

E, assim, voluntária de canto nas missas das paróquias “Nossa Senhora
da Abadia” e “São Benedito”, e pet seeter, porque ama os bichinhos, Marta
Sueli  é bem conhecida no Bairro Valparaíso, onde mora,  tem prazer em
ajudar a todos, sem medir esforços, e, graças a Deus, considera-se muito
feliz. Por tudo isso, Marta Sueli  Gonçalves Caixeta faz jus a esta ilustre
honraria  da Câmara Municipal  em comemoração do Dia  Internacional  da
Mulher.

* Morgana Moura Chagas 
Indicada pelo vereador  Ezequiel Macedo Galvão. 

      Filha de Djalma Goulart Chagas e Teresinha de Jesus Moura, Morgana
Moura Chagas é esposa de Eduardo Veleiro e mãe de dois filhos, Alexandre,
estudante de Engenharia Computação na UFG, e Ainara, de 4 anos, autista
surda, com implante coclear.  

Morgana  é  psicóloga  especialista  comportamental,  sócia  da  clínica
“Encantar Equipe Multidisciplinar”, ativista pelos direitos dos autistas e das
pessoas com deficiência, conselheira estadual e parte integrante da equipe
geral  da  “Onda-Autismo”.  Ela  estudou  na  Escola  Técnica  de  Formação
Gerencial,  cursou  faculdade  de  Administração  e  morou  por  10  anos  na
Europa,  onde  conheceu  seu  marido.  Na  gestação  da  filha  caçula,  a
homenageada recebeu dois diagnósticos, ocasião em que a única certeza
que tinha era de que autismo não tem cura, o que, por um momento, a
deixou  praticamente  sem  esperanças,  porém  ela  teve  a  benção  de
encontrar profissionais tão incríveis e atualizados que a motivaram o início
dos estudos e, até mesmo, a praticá-los com a própria filha. Então, diante
da urgência do assunto sobre autismo e outras deficiências, e tendo, em
mãos,  informações  tão valiosas  e  capacidade técnica,  bem como com o
objetivo  de  que  mais  famílias  tivessem  acesso  a  tudo  isso,  Morgana
atualmente  trabalha  em prol  da  causa  por  meio  da  “Onda-autismo”  e,
ainda, juntou-se com outras profissionais com o mesmo propósito, fundando
a “Clínica Encantar”, que recebe crianças e adolescentes com atraso no
desenvolvimento. 



Enfim, Morgana  acredita  que todo desafio,  por mais  difícil  que seja,
existe para ser superado. O seu lema é que “Se os autistas não aprendem do
jeito que a gente ensina, é só ensinar do jeito que eles aprendem”. Por
tudo isso, Morgana Moura Chagas está sendo orgulhosamente condecorada
pelo poder Legislativo pelo Dia Internacional da Mulher.


