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JUSTIFICATIVA - PDL 0026/2019 
A homenageada, nascida em 1962, em Ibirataia, sul da Bahia, é voluntária em 

inúmeros projetos sociais e evangelísticos. Escritora de poesias, sempre se dedicou à arte de 
servir ao próximo. 

Há trinta e um anos casou-se com Argentino Ricardo Alberto Cis, no Rio de Janeiro, 
com quem teve uma filha, Hayla Tinôco Cis. Estudou Comunicação Social na Faculdade Helio 
Alonso, e é fluente na língua espanhola. 

Ao longo de trinta anos vem realizando trabalhos sociais e evangelísticos junto á Igreja 
Universal do Reino de Deus, tendo passado por diversas localidades, tais como Argentina, 
Nova York, Nova Jersey, Miami, Madri, Chile e Uruguai. 

Reside na Cidade de São Paulo há quatorze anos, dando sequência ao voluntariado 
em diversos seguimentos. Vejamos. 

Apoia o Projeto Raabe, da Igreja Universal do Reino de Deus, contra o abuso e a 
violência doméstica e familiar, pelo qual foi responsável por sete anos. 

Participou de palestras sobre violência contra a mulher, no Hospital Pérola Byington e 
no Centro de Referência à Mulher Casa Eliane de Grammont, além de palestras sobre cura 
interior. 

Já prestou serviço voluntário na 4ª e na 7ª Delegacias de Defesa da Mulher, e realizou 
visitas a Desembargadores, Deputados, Vereadores, Casas de Apoio Contra a Violência 
Doméstica, dentre outros. 

Também realiza trabalho assistencial junto a imigrantes hispanos, e visita 
comunidades, asilos, hospitais, orfanatos, presídios, escolas, casas de apoio, abrigos e ruas de 
São Paulo, levando conscientização e apoio social. 

Recebeu o Título de Cidadão Honorário da Câmara Municipal de Florianópolis, e 
homenagem na Câmara Municipal de São Paulo, no Dia Internacional da Mulher. 

Diante de todo o exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação desta 
justa homenagem. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/03/2019, p. 74 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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