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EMENTA: Concede o Título de Benemérita de Santa Maria Madalena as 

senhoras CONSUELO LOPES FREIRE E MARIA LUIZA FEIJÓ 

PINHEIRO. 

 

A Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, por seus representantes 

legais aprovou e eu promulgo a seguinte 

 

RESOLUÇÃO: 

 

ART. 1º - Fica concedido o título de Cidadã Benemérita de Santa Maria 

Madalena as senhoras CONSUELO LOPES FREIRE E MARIA LUIZA 

FEIJÓ PINHEIRO. 

 

§ ÚNICO - A justificativa que fundamenta a presente proposição, será 

publicada como parte integrante da presente Resolução.   

ART. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Salão Tude Portugal, em 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

NESTOR LOPES 

Vereador – 1º Secretário 

 

JUSTFICATIVA:  

 

Nossas homenageadas são queridas e respeitadas personalidades 

madalenenses, que carregam a garra e a perseverança de verdadeiras 

guerreiras! 

São personalidades que há várias décadas fazem a diferença nos mais 

variados setores em que atuam em nossa sociedade. Quantas centenas de 

pessoas, principalmente ex-alunos seus, conseguiram na vida galgar novos 



degraus aprendendo com as mesmas, princípios nobres indispensáveis à 

valorização das famílias e da sociedade?!  

É com muita alegria que homenageamos essas duas mulheres que são tão 

presentes em nossa comunidade que passamos a tê-las como parceiras, 

amigas e porque não dizer, familiares de todos nós madalenenses. 

Isso mesmo, personalidades familiares, pois, não é toda hora que a nossa 

comunidade pode contar, com pessoas tão integradas à sociedade local e às 

nossas vidas. 

As homenageadas nesta proposição cantam, encantam e falam fundo ao 

coração da gente com os seus gestos de solidariedade e de dedicação ao 

próximo. 

Dona Consuelo veio ao mundo neste município de Santa Maria Madalena, 

em 21 de outubro de 1937, e há 83 anos faz morada no coração dos seus 

incontáveis amigos e admiradores, nessa sua longa jornada nos palcos da 

vida. 

É casada com o madalenense Mário Augusto Freire, com quem tem 3 

filhos: Ederval José, Guilherme e Marluce, sendo avó de 6 netos. 

Dona Maria Luiza nasceu neste município em 24 de abril de 1944, e há 76 

anos, tal qual a sua colega homenageada, tem uma legião de amigos e 

admiradores e de igual modo faz morada no coração dos mesmos, sempre 

merecendo o respeito e a consideração dos que desfrutam da sua amizade e 

convivência.    

 É casada com o  madalenense Eny de Andrade Pinheiro, com quem tem 3 

filhos: Renata, Ricardo e Roberta, sendo avó de 4 netos. 

Dona Consuelo e dona Maria Luiza têm longas histórias de atividade 

profissional como professoras em Santa Maria Madalena, com destacada 

prestação de serviços ao magistério, ambas com mais de 45 anos de efetivo 

exercício em salas de aula nos mais diferentes níveis de ensino, tanto junto 

à rede estadual como na extinta CNEC – Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade. 

As duas homenageadas exerceram cargos de destaque junto ao Poder 

Executivo municipal, dona Consuelo, de Secretária de Educação, Esporte e 

Cultura, no Governo do Prefeito Arthur Lima Garcia, de 2001 a 2004, e 



dona Maria Luiza, também Secretária de Educação, Esporte e Cultura, no 

Governo do Prefeito Gerdal Signorelli, de 1989 a 1992, e ainda de 

Secretária de Turismo e Lazer, na administração do Prefeito Arthur Garcia, 

nos anos de 1997 a 2000, além de outros cargos em que também tiveram 

atuação de destaque, como por exemplo, dona Maria Luiza, quando 

Diretora da Casa da Cultura Professor Francisco Portugal Neves e a dona 

Consuelo, na Direção do Polo Cederj, em Santa Maria Madalena. 

Ambas têm imensa folha de serviços prestados ao povo madalenense como 

partícipes a todo o tempo e a toda hora em diversas entidades e instituições 

madalenenses, tanto assim, que se formos buscar nos arquivos do Madalena 

Campestre Clube, Instituto Prolabor de Santa Maria Madalena, Clube 

Montanhês, Sociedade Musical Euterpe Madalenense, Associação 

Hospitalar São João de Santa Maria Madalena, entidade que era a 

mantenedora do Hospital Municipal Basileu Estrela, Loja Maçônica 

Madalena 16, Caixa de Esmolas São João da Escócia (Abrigo dos 

Velhinhos), Clube de Leões de Santa Maria Madalena e Coral da Igreja 

Católica de Santa Maria Madalena, encontraremos os nomes dessas duas 

personalidades exercendo os mais diferentes e cargos e funções, além da 

importante contribuição dada ao carnaval madalenense, a dona Maria Luiza 

através do Bloco Feijó Feijoada e da Escola de Samba Grêmio Recreativo 

Escola de Samba Unidos de Madalena (vermelha e branca) e dona 

Consuelo, através da Escola de Samba Mocidade Independente do 

Itaporanga (azul e branca).      

É bem verdade que tudo o que falarmos a respeito do que representam as 

personalidades aqui homenageadas, ainda assim, será muito pouco, afinal, 

elas personificam exemplos e lições de vida às famílias e à sociedade de 

Santa Maria Madalena. 

Pelos motivos acima expostos, estamos certos de podermos contar com o 

apoio e votos dos ilustres pares, à aprovação do presente projeto de 

Resolução, por tratar-se de justa iniciativa desta Casa Legislativa para com 

as queridas homenageadas.   

 

                               Salão Plenário Tude Portugal, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

NESTOR LOPES 

Vereador/DEM 


