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, DE 2.018

Assunto: Propõe aplausos a Pastora e educadora Damares
Alves, futura Ministra da Mulher, Família e
dos Direitos Humanos do Governo do Presidente
eleito Jair Bolsonaro.

Senhor Presidente,

Foi anunciado na última quinta-feira (dia 06) pelo futuro
Ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que a advogada, educadora e pastora
Damares Alves, Assessora do Senador Magno Malta, assumirá o futuro Ministério da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos do Presidente eleito Jair Bolsonaro.
Damares Alves presta serviços no Gabinete do Senador
Magno Malta desde 2015, na função de Auxiliar Parlamentar Júnior, e também é
fundadora da Atini-Voz pela vida, ONG com sede em Brasília, entidade que atua na
defesa do direito à vida, com ênfase a erradicação do infanticídio nas comunidades
indígenas.
Em seu pronunciamento junto aos meios de comunicação, a
futura ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos afirmou que a prioridade da
Pasta será a formulação de políticas públicas que “não tem chegado às mulheres”, com
foco em mulheres ribeirinhas, pescadoras, catadoras de siri e quebradoras de coco.
Outra área a ter atenção especial, observou, será a infância, com enfoque na proteção
da vida.
Damares Alves é contra o aborto, a legalização das drogas,
a discussão de gênero e dos direitos LGBT. Reúne um extenso trabalho de proteção à
infância. É integrante da Rede Nacional Infância Protegida e se dedica ao tema em
suas pregações como pastora e em palestras pelo Brasil, inclusive já que visitou a
cidade de Mogi Guaçu por duas ocasiões pregando nas igrejas evangélicas sobre
temas que defende.

A escolha de Damares Alves para o futuro Ministério da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos está alicerçada na motivação técnica, aliada a
experiência e competência, na esteira da biografia que ostenta.
A nova pasta que será criada pelo Governo eleito Jair
Bolsonaro, inegavelmente, terá à frente uma profissional da mais alta envergadura e
profissionalismo, na esteira de sua personalidade digna, escorreita e humana.
Por essa razão,
A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, externa
aplausos a futura Ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves,
pelo profícuo e exemplar trabalho realizado em prol dos direitos e defesa das causas
nobres, fato que a credenciou a vaga em Ministério que será criado no futuro governo
do Presidente eleito Jair Bolsonaro,

augurando-lhe

sucesso continuado na árdua

missão em defesa dos menos favorecidos.
Do deliberado pelo Douto Parlamento, sejam dadas
ciência do inteiro teor desta propositura, ao

Excelentíssimo

Senhor Presidente

eleito Jair Bolsonaro e a futura Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,
Damares Alves, através da remessa de cópia.
Sala “Ulysses Guimarães”, 07 de dezembro de 2.018.

Vereador LUCIANO FIRMINO VIEIRA
(“Luciano da Saúde”)
(Líder da Bancada do PP)
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