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DECRETO LEGISLATIVO 005/2020 DE 11 DE AGOSTO DE 2020. 

 

 

“Concede Título de Cidadã 

Honorária do Município de Nova 

Andradina, Estado de Mato Grosso 

do Sul a Senhora MARIA 

IMACULADA FERNANDES, e dá 

outras providências”. 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 

ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL;  

 

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte 

Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadã Honorária do Município de Nova 

Andradina, a Senhora MARIA IMACULADA FERNANDES, pelos relevantes serviços 

prestados ao Município de Nova Andradina/MS. 

 

Art. 2º. O referido diploma será outorgado oportunamente no dia, hora e 

local designados pela Mesa Diretora, com a solenidade de estilo. 

 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Nova Andradina - MS, 11 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

VAILTON VLADEMIR SORDI - MDB 

"AMARELINHO" 

         Presidente da Câmara 
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A SENHORA MARIA IMACULADA FERNANDES 

 

O ano era 1976, o mês outubro, trazendo muitos sonhos na bagagem e três filhos 

pequenos (Márcia de 08 anos, Marcelo de 06 anos e a pequena Michele de apenas alguns meses) 

chegava à Nova Andradina um jovem e idealista casal, Maria Imaculada Fernandes e Jaime 

Fernandes.  

Hoje, é com orgulho que gostaríamos de homenagear alguém que com carinho, 

sinceridade e dedicação, exercitou em nossa cidade, ao longo destes últimos 41 anos, a nobre arte 

do “ensino”. Não o “ensino” descompromissado e simplesmente informativo, mas um “ensino 

formativo” cheio de significados especiais e duradouros. Um “ensino” que moldou a vida de 

muitas crianças, e que hoje precisa ser cada vez mais resgatado e exercitado.  

Estou falando da Professora Maria Imaculada Fernandes, ou Professora 

Imaculada, Brasileira, natural de Capitólio – MG nasceu no dia 20 de setembro de 1947, filha de 

João Batista de Melo e Abadia Rodrigues de Mello. 

Mudou-se para Centenário do Sul, Estado do Paraná em 1954, onde ali cresceu e 

estudou, morou na Fazenda Primavera onde, acompanhando os passos da mãe professora Abadia, 

ministrava aulas na Escola da Fazenda. 

Na Fazenda Primavera veio a conhecer e se casar com Jaime Fernandes em 

1967. 

Em 1969 nasceu à primeira filha do casal, Márcia Regina Fernandes, hoje 

professora no Ensino Básico. 

Em 1971 nasceu Marcelo Fernandes, hoje Professor Doutor na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie em São Paulo. 

Em 1974 a família se mudou para Londrina (PR), onde a Profa. Maria Imaculada 

Fernandes realizou diversos cursos na área artística (pintura em tecido e gesso, e flores 

ornamentais).  

Nasceu então a 3ª filha do casal, Michele Fernandes, hoje Relações Públicas e 

Designer de Interiores em Campo Grande – MS.  

Vindo de Londrina, chega à Nova Andradina – MS em 1976 para morar na 

Fazenda Santa Bárbara, onde nasceu o quarto filho do casal, Murilo Fernandes, graduado em 

Administração e hoje estudante de Medicina. 

Em 2014 a Profa. Maria Imaculada Fernandes perdeu seu esposo (Jaime 

Fernandes), no entanto, mantem a família unida ao redor dos ideais sob os quais sempre viveu. 

Além dos 4 filhos, possui 8 netos: Jessyca Nogueira Fernandes, Bárbara Nogueira Fernandes, 

Luiz Fernando Fernandes Sigarini Silva, Maria Fernanda Fernandes Sigarini Silva, Bento Natal 

Fernandes, Pedro Natal Fernandes e os gêmeos Eduardo e Heloisa. 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA 
“Antonio Francisco Ortega Batel” 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
 

Rua São José, nº. 664   Fone (67) 3441-0700  Fax (67) 3441-0742    CEP: 79750-000 - Nova Andradina – MS      site: http://www.novaandradina.ms.leg.br 
Email: legislativocida@novaandradina.ms.leg.br /  legislativoadriana@novaandradina.ms.leg.br /legislativoalan@novaandradina.ms.leg.br 

Logo que chegou aqui a Profa. Imaculada acreditou que Nova Andradina era, 

sem dúvida nenhuma, território para se plantar sonhos, lugar em que ela e sua família fincariam 

raízes e cresceriam. Filha de professora, Maria Imaculada Fernandes trazia em seu DNA a paixão 

pela disseminação do conhecimento e da cidadania.  

Na Fazenda Santa Bárbara, onde a família foi morar, logo a Professora 

Imaculada assumiu o exercício do magistério na pequena “Escola Rural Mista Municipal 

Osvaldo Cruz”. Ali, crianças iniciaram seus primeiros contatos com as “letrinhas” e puderam 

sonhar mais alto que seus pais.  

A Professora Imaculada sabia que “conhecimento” destituído de carinho, 

significado humano, moral e saúde, acabam se tornando uma palavra vazia. Para que o 

verdadeiro “conhecimento” atinja corações e provoque mudanças era preciso associá-lo e 

dimensiona-lo dentro do cuidado pessoal, da preocupação com o próximo.  

Iniciaram-se então na Fazenda Santa Bárbara sob os cuidados da Profa. 

Imaculada as reuniões com a comunidade. Vieram palestras sobre saúde básica e prevenção de 

doenças, missas e festas com o envolvimento de todos. 

Muitas famílias e alunos começaram a perceber, pela primeira vez, que alguém 

se importava realmente com eles, que o sonho da Professora Imaculada era que todos fosse uma 

grande família.  

A Escola passou a ter significado real na vida daquelas crianças e adultos, 

Matemática, Português, Ciências não eram apenas matérias, eram ferramentas para uma vida 

melhor, eram conhecimentos cheios de significados reais. 

Os anos 80 foram passando e o trabalho da Professora Imaculada não tardou a 

frutificar e crescer. Seus trabalhos junto à Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) 

iniciaram-se e ali ela pôde aprender a como estender seu sonho para uma quantidade maior de 

pessoas. Foram anos de um convívio agradável e positivo ao lado de pessoas admiráveis como o 

Professor Luis Sampaio e Profa. Nair Lorencini Russo.  

Mas seu desejo pelo conhecimento não parou, e isso a levou ao Curso de 

Geografia em Presidente Venceslau. Com um grande desejo de se tornar alguém cada vez melhor 

para si e em prol dos outros logo ela conseguiria seu Diploma em Estudos Sociais e Licenciatura 

Plena em Geografia na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Presidente Venceslau. 

Os anos 90 chegaram trazendo novos desafios. Seu trabalho na SEMEC lhe 

permitiu conhecer a rede de escolas do munícipio, suas necessidades e aspirações. Uma década 

de muito trabalho e estudos fez com que sua carreira a levasse, no final dos anos 90, ao cargo de 

Secretária Municipal de Educação.  

Em meio às inúmeras obrigações à frente da Secretaria, a Professora Imaculada 

nunca perdeu de vista o desejo que sempre a norteou, trazer às pessoas o poder transformador do 

conhecimento. Foram anos de muito trabalho e realizações à frente da Secretaria Municipal de 

Educação, feitos que se perpetue e fizeram diferença na vida das pessoas.  
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Após uma marcante passagem como Secretária Municipal de Educação a 

Professora Imaculada passaria a se dedicar a uma paixão que a acompanhou ao longo de toda sua 

trajetória: A Educação Infantil.  

Como Diretora da Creche Municipal Cantinho Feliz, ela pôde plantar novamente 

em pequenos corações as sementes do conhecimento. Nessa fase, ela prosseguiu seus estudos 

com uma Pós-graduação Lato-Sensu em Psicopedagogia pela UNAES – Campo Grande – MS, e 

posterior Mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Técnica de Marketing e 

Desenvolvimento de Pedro Juan Caballero.  

No trabalho social foi Presidente da Fraternidade Feminina da Loja Maçônica 

Obreiros Ocultos, Nova Andradina (MS), gestão 2000/2001. 

 Realizou muitas ações como Cursos Profissionalizantes com certificados para 

comunidade, tais como: 1) Formação para manicure; 2) Fabricação de iogurtes; 3) Confecção de 

ovos de páscoa e de confeitaria. 

- Palestras: 1) Harmonização (Palestrante Neuza Graziano Russo); 2) Etiqueta e 

Postura Social (Palestrante Marcílio Soares) 

- Ações Sociais (entrega de alimentos, ovos de páscoa, cestas básicas): 1) 

Comunidade Betel; 2) Asilo de Idosos Sagrado Coração de Jesus; 3) Creches e 4) Orfanatos. 

- Festas Promocionais em prol de Instituições Sociais (Comunidade Betel, Asilo 

de Idosos Sagrado Coração de Jesus, Creches e Orfanatos): 1) baile preto e branco; 2) baile do 

fazendeiro; 3) jantar italiano; 4) bazar da pechincha. 

- Festas Comemorativas: 1) Páscoa; 2) Dia das Mães; 3) Dia dos Pais; 4) Dia da 

Criança; 5) Festa Junina; 6) Confraternizações. 

Hoje prestamos uma merecida homenagem a alguém que sempre carregou e 

expressou o dom de ser “Professora”, de se importar com os outros, de entender que o Educador 

tem responsabilidades que vão além da simples transmissão de “conhecimento”.  

Com tudo isso a Professora Imaculada permitiu a concretização dos grandes 

objetivos da EDUCAÇÂO, a saber, a emancipação do indivíduo enquanto cidadão e a abertura 

de novos horizontes pessoais rumo à liberdade do pensar. 

 

 


