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REQUERIMENTO N° 009/2021

PEDRO VICTOR FIDELIS, Vereador - Presidente com assento nesta Casa 
Legislativa, obedecendo aos Preceitos Regimentais, requer à Mesa, ouvido o 
Plenário, que seja consignado na Ata dos trabalhos deste Poder Legislativo e Livro 
de Anais, “VOTOS DE APLAUSO E CONGRATULAÇÕES” para Professora LUZINETE 
MARTINS DA SILVA, Diretora do EREM JOAQUINA URA pelo desempenho e 
brilhante trabalho realizado na mesma.

APROVADO EM, U T U i O .  ___ _ .................................
VOTAÇÃO POR uTYnjflíJOr decisão desta Casa, de-se ciência a mesma.

JUSTIVICATIVA

Luzinete Martins da Silva, 67 anos, Natural de Aliança, Ia filha 
de 12 filhos de Iraci Martins da Silva, viveu sua infância no Povoado de Trigueiros. 
Em 1975, formou-se no Magistério da Unidade Educacional da Prefeitura da 
Aliança conhecida como UEPA. Passou a sua Juventude entre o engenho 
Cuieiras Zona rural do Município de Aliança e também no centro da cidade. A 
Professora Luzinete Martins lecionou por 10 anos na escola municipal do Engenho 
Cuieiras de 1976 a 1986.

Em 1978 iniciou sua história na Escola Joaquina Lira, onde 
passou boa parte de sua vida profissional e com um grande sucesso. Aguerrida, 
dedicada, competente dentre outras tantas qualidades que marcou sua 
trajetória por 22 anos sendo gestora da escola na construção e melhorias da 
educação aliancense. Um exemplo de líder dentro da Educação do estado, um 
exemplo a ser seguido por qualquer gestor do país. É impossível falar sobre 
educação e não falar de Luzinete Martins, me sinto honrado de ser Ex Aluno 
nesse momento em que é reconhecida através deste ato da aposentadoria 
merecida.

O Poder legislativo na pessoa deste vereador tem o orgulho de 
solicitar aos pares a aprovação da presente moção de aplausos para esse ser 
humano ímpar na sociedade aliancense.

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 05 de abril de 2021

LIDO EM PLtNÁRIO
FM  Z _ l , r .  í  I

PEDRO FIDELIS 
V e re a d o r - Presidente

CNPJ: 11.488.202/0001-40 
açaWalfredo Pessoa, S/N. Centro -  Aliança-PE I CEP: 

Telefone: (81) 3637-1379


