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Visa o presente Projeto de Lei, homenagear a Senhora LENICE CHAME MAGNONI 

NEVES, a Nice para os familiares e amigos, esposa do jornalista e publicitário Milton Neves, 
faleceu na madrugada de 30 de agosto de 2020, aos 65 anos, em decorrência de um câncer no 
pâncreas, doença que combateu com galhardia por alguns anos. 

De ascendência italiana por parte de pai, o Sr. Hélio Magnoni (o Bibi), e a libanesa por 
parte de mãe, Dona Nadi Chame Magnoni (falecida em 31 de agosto de 2019). Lenice nasceu 
em 15 de setembro de 1954, em Muzambinho, Sul de Minas Gerais, onde conheceu Milton 
Neves, com quem começou a namorar em 1968. 

Estudante exemplar, Lenice terminou o antigo Colegial e ingressou na Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, no curso de Odontologia, formando-se pouco antes de 
seu casamento. 

Lenice e Milton casaram-se em 07 de janeiro de 1978, união que frutificou com três 
filhos: o publicitário e empresário Rafael Eduardo Magnoni Neves, o jornalista e empresário 
Fábio Lucas Neves e o publicitário Milton Neves Neto, o Netto Neves. 

Fábio, o filho do meio de Lenice e Milton, casado com a jornalista Roberta Peporine, 
lhe deu duas netas: Giulia e Maria Beatriz, a Mabê. O filho mais novo casou-se com a cantora 
Lais Yasmin, em 07 de setembro de 2018. 

"Foram dez anos de namoro e noivado esperando obter condições para nos casarmos. 
E foi um grande casamento, de 42 anos, na madrugada de hoje (30 de agosto de 2020), 
interrompido pela força do maldito câncer. Nice, Deus te pague, minha primeira namorada, 
única noiva e única pessoa. Vá com Deus e fique tranquila no céu, porque nossos três meninos 
hoje cuidam de mim como tão bem você cuidou deles, enquanto eu trabalhava feito louco. 
Deus te pague!", escreveu Milton Neves em suas redes sociais no dia da morte de sua esposa. 

PAÍXÃO POR ANIMAIS 

Aquele que não é capaz de amar um animal não é capaz de amar ninguém. 

Os animais, principalmente os cachorros, foram uma enorme paixão de Lenice, que 
sempre teve vários ao seu redor, tanto na casa de São Paulo como na fazenda da família, em 
Guaxupé, Sul de Minas Gerais. Aliás, na Fazenda dos Ypês, há um local especial que ela 
mandou construir, jazigos para seus queridos pets. 

O FUTEBOL 

Antes mesmo do namorado e depois marido Milton Neves aparecer na sua vida, Lenice 
já cultivava gosto pelo futebol, influenciada por seu querido pai, Hélio Magnoni, o Bibi, 
palmeirense fanático. Assim, desde a infância, a pequena Nice acompanhou grandes 
momentos da Sociedade Esportiva Palmeiras, e em várias ocasiões este ao lado de Milton em 
eventos ligados ao clube, podendo conhecer de perto alguns dos ídolos que admirou por 
muitos anos. 

INCLUSÃO SOCIAL 

A Sra. Lenice mesmo como peso das atividades doméstica e profissionais, encontrava 
tempo para dedicar-se ao próximo. Tinha uma relação de amizade muito estreita com a sogra: 
Dona Carmen Fernandes Neves, com quem sempre se empenhou visando a inclusão social, 
trabalhando para dar as pessoas, independentemente de suas diferenças, os mesmos direitos 
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e oportunidades. Realizavam as atividades, com dinamismo, responsabilidade, seriedade... 
através de trabalho digno, coroado de relevantes conquistas. 

De formação católica participava das atividades e campanhas para angariar fundos, 
alimentos, materiais e roupas, que eram distribuídos aos menos favorecidos. 

Junto com D. Carmen, deixou lições visíveis sobre o seu desempenho na missão que 
abraçou, pontuando seu trabalho de fé, através de manifestações concretas, em prol da 
comunidade. 

Nice foi uma mulher que se aplicou intensamente ao bem estar da família. Durante sua 
jornada, envolveu com amizade, amor e companheirismo, seu marido, filhos, os pais, a sogra, 
as noras e as netas e os amigos. 

Por sua dedicação na busca do progresso e engrandecimento de sua comunidade; 
seus familiares e amigos gostariam de homenagear essa pessoa tão estimada, que deixou 
boas lembranças, grandes exemplos de amizade e companheirismo. 

Foi uma mulher exemplar, muito respeitada que deixou no coração de cada um dos 
que com ela conviveu, a doce lembrança de uma mulher admirável e exemplo a ser seguido. 

Por todo o exposto, e por entendermos ser justa a homenagem a essa exemplar cidadã 
é que pedimos o apoio dos Nobres Pares para aprovação deste Projeto de Lei." 

 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/11/2020, p. 73 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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