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REQUERIMENTO N° 040/2021

ERONILDO MARINHO, 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 o Senhor LUCIANO ROBERTO 
DA SILVA.

Da decisão desta Casa, dê-se ciência ao mesmo.

JUSTIFICATIVA

LUCIANO ROBERTO DA SILVA, natural da cidade de Gravatá, filho do 
Senhor José Liberato da Silva e da Senhora Josefa Ribeiro de Lima, exercendo a 
profissão de Contador e Produtor Cultural especializado em Gastronomia, Vise- 
Presidente da Câmara Setorial de Gastronomia da ADDIPER, Diretor Tesoureiro 
do instituto Cesar Santos da Gastronomia Brasileira.

Responsável pelo Agro Nordeste e também por outras atividades 
Econômicas, então na penúltima feira da Agro Nordeste, ele conheceu as 
mulheres da roça, que é um grupo de mulheres agricultoras aqui de Aliança, 
onde elas trabalham , plantando e produzindo.

Dentro deles o Projeto Raízes da Mata Norte, o qual se trata de um Projeto 
Gastronômico, juntamente com o instituto Cesar Santo e o SEBRAE, onde trás 
renomados chefes de cozinha, onde aqui em Aliança foram beneficiados 
restaurantes, burguerias, entre outros e tam bém oficinas para doceira.

Graças a Luciano os agricultores locais ganharam local dentro do 
Mercado Eufrazino Barbosa na cidade de Olinda, que é feira de grande porte e 
irão participar. Graças a Luciano estamos tendo um destaque dentro da 
gastronomia no AGRO Nordeste, com nossas mulheres da roça também sendo 
apresentada na Agro Nordeste.

Luciano tem várias atividades desenvolvidas no decorrer de sua 
carreira profissional.

Ante o exposto, peço a Aprovação Unânime dessa Propositura aos 

Nobres Pares.

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 14 de setembro de 2021
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