
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 005/2022

que dispõe sobre
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ

GUAXUPEANA  À MAILAINE CRISTINA
SOUZA ANDRADE

A  Mesa Diretora da Câmara Municipal  de Guaxupé propõe o seguinte

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Fica concedido TÍTULO DE CIDADÃ GUAXUPEANA  À MAILAINE

CRISTINA SOUZA ANDRADE.

Parágrafo Único - A entrega do título a que se refere este artigo será feita

em Sessão Solene previamente marcada pela Câmara Municipal de Guaxupé.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 005/2022

que dispõe sobre

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ
GUAXUPEANA  À MAILAINE CRISTINA

SOUZA ANDRADE
Data de 

Nascimento
: 23/08/1988

Naturalidade : Guaranésia

Nome do Pai : José Antônio Naccarato

Nome da Mãe : Rosa Helena de Souza

Estado Civil : Solteira

Endereço :

Avenida  Pedro  Nicola,  Nº

2.623,

Bairro Bela Vista.

Profissão :

Administradora  de

Empresas e 

Pedagoga

Telefone :

:
(35) 9 9128-1806

Natural de vizinha Guaranésia/MG, onde viveu por 28 anos. Filha de pais

separados, foi criada sob olhar atento da sua mãe Rosa, pessoa forte, corajosa e

guerreira, que assumiu o papel de mãe e pai desde seu nascimento,  que sempre

recebeu o apoio de seu avô Brasa, motorista de toda vida da fábrica de Macarrão

Perocco,  que muitas vezes precisou sair  correndo do serviço e  para levá-la ao

médico, que claro, era o Dr. Heber. 

Aos 4 anos, a vida foi muito generosa e recebeu um presente, seu pai, José

Antônio Naccarato; aquele que não lhe deu o sangue nem o sobrenome, mais  lhe

deu o seu coração e tudo que bom que havia nele, inclusive o amor ao próximo, O

respeito e a humildade, e a quem me ensinou que a vida não tem sentido se não for

para fazer algo pelo próximo. 

Começou a trabalhar com 14 anos, como vendedora de uma pequena loja, e

ao  completar  18,  já  trabalhava  como auxiliar  administrativo  em um escritório  de



arquitetura. Atuou como assistente administrativo em uma fábrica de panos de prato,

trabalhou  como  soldadora  na  antiga  SIAC  do  Brasil,  hoje  Crenlo,  e  ainda  em

Guaranésia, foi gerente de posto de combustível. 

Com muita luta e 4 anos de estrada Guaranésia/Guaxupé e Guaxupé/ São

José do Rio Pardo, formou-se em 2015 em Administração de Empresas pela UNIP

Campus São José do Rio Pardo. Em 2016, já empregada na Cooxupé, onde foi

admitida para trabalhar por 6 meses, e onde permaneceu colaboradora por 7 anos.

Ainda em 2016, me mudou-se para Guaxupé, onde tive oportunidade de conhecer

muitas pessoas, e algumas delas se tornaram parte da minha vida.

Em 2017, ministrou um curso profissionalizante para jovens aprendizes com

ênfase em rotinas administrativas.  Em 2019,  após o  luto  da partida do seu pai,

passou por um período doloroso,  desenvolvendo um quadro de depressão. Ainda

em 2019, descobriu o ciclismo, que auxiliou em todo seu tratamento da depressão e

apresentou amizades que caminham lado a lado consigo e  ajudaram a passar por

essa fase. E em 2021 realizou o sonho de fazer o Caminho da Fé, de bike, uma

experiência transformadora.

Em 2020, no auge da pandemia COVID-19, foi convidada para compor a

equipe da secretaria municipal de saúde, e foi empossada Diretora de Administração

e Finanças desta pasta. Foi ai  que  tornou-se defensora e apaixonada pelo SUS.

Estando nesta função, assumiu o papel de cuidar da manutenção das unidades de

saúde do município, de gerir  os servidores lotados nesta secretaria,  além de ser

responsável por toda comunicação oficial recebida e respondida. Assumiu ainda, a

parte jurídica desta secretaria, cuidando de fazer cumprir todas as ordens judiciais

recebidas. 

Com este novo desafio, ainda em 2020, concluiu pós graduação em Gestão

Pública e em 2021, MBA em Gestão de Recursos Humanos. Em dezembro de 2022,

concluirá sua segunda graduação, Licenciatura em Pedagogia pelo Instituto Federal

do Sul de Minas - Campus Muzambinho.

Assumiu em agosto de 2022,  a Diretoria  de Planejamento e Controle  de

Processos, também na secretaria de saúde, onde tem como principais atribuições

gerir os instrumentos de gestão, trabalhar encima da Programação Anual de Saúde

e do Plano Municipal de Saúde, criar estratégias para atingir as metas definidas,

buscar  alternativas  para  fortalecer  a  rede  municipal  de  saúde,  para  garantir  a



assistência  de  toda  população,  promover  eventos  de  

promoção  a  saúde  e  dar  suporte  as  demais  diretorias,  além  de  continuar

responsável pela demanda judicial.

Por  mais  pesado  que seja,  pois  na  área da saúde,  se  esta  diretamente

ligado a dor do próximo, pode-se dizer que lá encontrou sua missão e pode colocar

em prática  aquilo  que  seu amado pai  a  ensinou desde criança:  a  vida não tem

nenhum sentido se não for para fazer algo pelo próximo. É imensamente grata a

Deus, pela oportunidade de conhecer o SUS, de entender sua complexidade, e de

poder ser um grão de mostarda e não medir esforços para que todos tenham acesso

à saúde com equidade.  Sua vida, atualmente, se resume na dedicação integral a

população de Guaxupé, sendo servidora no sentido integro da palavra, pois como

sempre digo, ser servidor é “servir na dor”, e esta é a sua missão, que carrega com

muito  amor  e  procura fazer  com excelência  todos os  dias.  O  seu compromisso,

enquanto estiver nesta posição, é com a população guaxupeana. Segue passando

pelo processo diariamente, certa de que seu propósito será atingido!

Pessoa  de  importante  atuação  social,  política  e  humanitária,  sempre  se

colocou  a  disposição  para  atender  aos  interesses  da  população,  é  digno  dessa

singela homenagem da Câmara Municipal de Guaxupé. Mais que merecido o título

de cidadão Guaxupeano, como forma de reconhecimento.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

 Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022


