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Carta 13 – Arquitetas de Sonhos 

Por Tammy Claret  

 
  Hoje, venho prestar contas e, mais do que isso, para dizer que durante os últimos três anos 

a Política Municipal de Assistência Social foi de responsabilidade de três mulheres, três corações 

democráticos, três estilos distintos, mas com o compromisso firme de sermos “arquitetos de sonhos” 

e “pontes sobre águas turbulentas”, sob o comando do Prefeito Almas que é sensível às causas 

sociais e nos apoiou proporcionando avanços imensuráveis. 

Em 2020, vivi medos e emoções diversas. (re)Aprendi a importância da lavação das mãos 

(que loucura, ensinei a meu filho tantas vezes desde que ele começou a engatinhar, e, agora, 29 

anos depois, tornou-se necessário novamente o aprendizado). Trabalhei intensamente, entendi que 

para além da obrigação de gestora, tinha compromisso com a vida das pessoas em situação de 

vulnerabilidade que estão sendo acolhidas pela Assistência Social, tinha responsabilidade e com-

promisso com minha equipe. Como no ditado popular, o comandante afunda com seu navio. Não 

afundamos, aprendi (aprendemos) a navegar em mares revoltos. Enfrentei medos e emoções, en-

contros e desencontros. Partilhei a vida cotidiana com cada um de vocês. Amei e fui amada. 

Os desafios foram enormes … e parte desses desafios estão registrados no nosso Plano 

Municipal da Assistência Social, são 21 apontados pela gestão e 17 pelo Conselho Municipal da 

Assistência Social. 

Trinta de novembro de 2020, acordamos com a cidade comemorando um fato inédito em 

sua história, pela primeira vez, em 170 anos, uma mulher assumirá a gestão do executivo municipal 

e, no legislativo, serão quatro mulheres. 

Não há possibilidade de não comentar, de não celebrar. Independente da bandeira partidária 

(que hoje acredito representar pouco). São mulheres de várias formações trazendo no peito e na 

fala o desejo de um mundo melhor, mais afetuoso, mais equânime, mais diverso. 

Outro dado importante (me lembrando o tempo que morei numa aldeia, onde os mais velhos 

traziam consigo a sabedoria), nossa futura prefeita traz consigo a experiência acumulada nos seus 

70 anos, nas lutas vividas e nos cargos exercidos. Ter 70 anos num país onde se cultua a juventude, 

nos faz pensar – o que significa ser a primeira mulher a assumir o comando de nossa cidade? A 



 
 

esperança de novos tempos, de novas práticas, de caminhadas conjuntas entre homens e mulheres 

que defendem o bem comum. 

Procuramos nestes anos construir um projeto coletivo para o fortalecimento do SUAS-JF em 

nossa cidade, projeto esse que só foi possível ser concretizado por contarmos com uma equipe que 

fez da Assistência sua Profissão, que fez da Assistência sua paixão. A todas e todos o meu muito, 

muito obrigada por não largarem a mão um dos outros. 

Nossas ações estão registradas em nossos processos, em nossa página 

https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/sds/index.php, em nossas publicações. 

Espero que o que trilhamos até aqui sirva de base para a construção de uma Assistência 

Social para todos e todas. À Margarida, desejo sucesso e que a primavera sempre floresça em 

nossa cidade e, ao Almas, o meu muito obrigado pela oportunidade e por cuidar de nossa gente 

neste momento de pandemia. 

Sejam Felizes! 


