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-MOÇÃO N°. 008/2019Considerando que entre os dias 27 de novembro e O1 de dezembro do
corrente ano foi realizada a Exposição de Fotografia: "MULHER, A ARTE DE VIVER AOS
50", no Salão Paroquial de Nova Luzitânia!SP. Projeto idealizado pela ex-diretora de Educação
e Cultura Sônia Aparecida dos Santos, professor Luiz Eduardo Mariano, fotógrafo Elton Pereira
da Silva e a atual diretora de Educação e Cultura Ione Souza Nascimento Santiago.
Voltado às mulheres com idade entre 50 a 59 anos e 11 meses, e com o
intuito de desmistificar e ressignificar a chegada dos 50 anos, o projeto proporcionou um dia de
beleza e uma sessão de fotos a 92 mulheres do nosso Município. Experiência que com certeza
marcou a vida dessas mulheres e de todos os envolvidos.
A Exposição de Fotografia: "MULHER, A ARTE DE VIVER AOS 50" resultado de dias de trabalho - ficará marcada na história de Nova Luzitânia e de todos que a
visitaram. Uma exposição carregada de emoção e sentimentos, revelados através da fotografia
que é de extrema importância na construção e preservação de nossa história e cultura.
O Projeto também teve forte atuação no âmbito social, uma vez que
através dele foram identificadas mulheres com síndromes, doenças e problemas até então não
revelados. Aspectos negativos esses que foram minimizados através da realização de palestras
voltadas às mulheres, com os temas autoestima, saúde e esporte. Além disso, vemos claramente
que foram despertados novos sonhos e o empoderamento feminino tão em evidência nos dias de
hoje.
Considerando a grandiosidade do Projeto, haja visto que "foram mais de
200 horas de trabalho, mais de 30.000 cliques, 36 colaboradores (cabeleireiras, maquiadoras,
lojistas, palestrantes, funcionários municipais e voluntários) para que este evento se tornasse
realidade", parabenizamos os idealizadores - acima citados - que realizaram o projeto com
louvor.
Parabenizamos a Prefeitura e Câmara Municipal por terem abraçado o
projeto.
Parabenizamos os colaboradores e patrocinadores (nomes em anexo) por
terem contribuído com a realização desse lindo projeto.
Agradecemos as 92 mulheres (nomes em anexo) que permitiram
conhecermos um pouco de suas histórias e a parabenizamos pelas lindas fotos.
Ante o exposto, após ouvido o Plenário, requeiro que seja consignado na
Ata de nossos trabalhos, Voto de Aplausos a Sônia Aparecida dos Santos, Luiz Eduardo
Mariano, Elton Pereira da Silva e Ione Souza Nascimento Santiago pelo Projeto
"MULHER, A ARTE DE VIVER AOS 50".
Requeiro ainda, que seja dada ciência desta aos mesmos.
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