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ANDRÉ SEVERINO GONZAGA, Vereador 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 a jovem  estudante JOANNA CLARA DA SILVA, residente na c idade 
de Aliança. PE.

Joanna Clara da Silva, 17 anos, foi aprovada em três processos 
seletivos para instituições de ensino superior, passou em Engenharia 
M ecânica no IFPE, Bacharelado em M atem ática  na UFPE e Direito na 
UFPB. No IFPE não houve vestibular por causa da pandem ia. A seleção 
dos alunos acon teceu baseada em notas de português e m atem ática 
dos candidatos do ensino médio. Na UPE, Joana passou pelo Sistema 
Seriado de Avaliação (SSA), Já na UFPB ela conquistou a vaga por meio 
do Sistema de Seleção Unificada (SISU), do Ministério da Educação. 
Concluinte do ensino m édio no ano de 2020, no EREM Joaquina Lira, na 
rede pública de Pernambuco.

Não foi fácil vencer as dificuldades impostas pela pandem ia de 
COVID-19 no ano passado. Teve que conciliar a rotina de estudos 
remotos, o cu idado com  a casa e o irmão caçu la  enquanto seus pais 
trabalhavam  fora e a instabilidade em ocional provocada pelo 
isolamento social, não bastasse tudo isso a estudante não pode 
com em orar a classificação nos três cursos com  um dos principais 
incentivadores nos seus estudos, seu pai João José que fa leceu as 47 
anos vítima do novo corona vírus no final de fevereiro, antes de saber 
dos bons resultados da aprovação  de sua filha.

Da decisão desta Casa, dê-se ciência a mesma.

JUSTIFICATIVA
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Desde pequena seu pai acom panhava  seus estudos, relembra 
Joana, sua m ãe Maria Aparecida tam bém  era um a grande 
incentivadora e lhe dava  muita força para nõo desistir dos seus sonhos.

Seus pais sempre lhe ensinaram a valorizar os estudos, diziam que o 
estudo é à base de tudo, Ela aprendeu com  eles que só com  e d ucação  
podemos ter um futuro m elhor

Ante o exposto, peço  a Aprovação Unânime dessa Propositura aos 

Nobres Pares.

Saía das Sessões da  Câm ara Municipal da  Aliança, 23 de abril de 2021.

Vereador
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