
LIDO EM PLENÁRIO

PRESIDENTE

REQUERIMENTO N° 009/2022

ANRÉ SEVERINO GONZAGA DA SILVA, Vereador com assento 
nesta Casa Legislativa, obedecendo aos Preceitos Regimentais, reauer 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 RÁDIO HD FM, localizada no Distrito da Chã do 
Esconso, neste Município, em nome da Senhora HELENA LOPES DA SILVA, 
Comunicadora e Diretora Presidente da Associação dos Moradores do 
Terceiro Distrito da Aliança.

s " Da decisõo desta Casa, dê-se ciência o mesma.

^Âs mulheres vêm se destacando a cada dia com seu poder de 
decisão e criatividade diante de vários cenários administrativos. Entre elas 
citamos uma empresaria e comunicadora e diretora presidente da 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO TERCEIRO DISTRITO DE ALIANÇA a 
Senhora Helena Lopes da Silva, na posição de comunicadora do povo 
comprometida com a verdade tem sido a voz dos necessitados. Não se 
intimidade diante das dificuldades, a qual os desafios a encoraja de lutar e 
seguir em frente para alcançar os seus objetivos. Na direção da RADIO HD FM, 
uma emissora sem fins lucrativos, mesmo diante da crise econômica, sempre 
disposta, longe de sua zona de conforto, tem sido aplausível seu empenho 
com empatia, a se colocar no lugar de outro para ajudar aos esquecidos e os 
menos favorecidos. Com informações, com ações sociais como: doações de 
cadeiras de rodas e berços para gestantes sem condições, cestas básicas, 
projeto saúde e bem estar com aulas de zumba para as mulheres, 
destacando os artistas da terra, gerando oportunidades aos jovens a 
desenvolverem seus talentos em busca do primeiro emprego, promovendo 
festas para as crianças da localidade, ajuda psicológica diante das 
frustrações vivenciado com a pandemia. Refiro-me a senhora HELENA SILVA, 
que mesmo com a perca do seu esposo para a COVID 19, ela não 
desanimou, e vem mostr jn d o  que o seu poder de decisão está na sua fé e a 
sua força de mulher vem do "SENHOR JESUS CRISTO ‘SENHOR DOS
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ALIANÇA

EXCERCITOS” para ajudar o próximo e os mais necessitados. HELENA SILVA, em 
2013 foi candidata a vereadora no município de goiana sua cidade natal, 
transferiu seu título para o nosso município realizando seu dever eleitoral na 
ESCOLA REUNIDAS BELARMINO PESSOA DE MELO, e há 4 anos é moradora em 
Chã do Esconso. Sua experiência e conhecimento na radiofonia vem de uma 
trajetória de 15 anos, formada em administração e logística pelo MEC entre 
outras formações, diante do cenário politico tem visto a necessidade da 
mulher a atuar com mais força em defesa da classe feminina, que nos dias 
atuais tem aumentado o desrespeito e muitas delas tem se tornado vítimas de 
casos brutais, também em defesa de nossas crianças, que muitas deias tem 
sidc tirado sua inocência sendo vítimas também de agressões no cenário 
mundial. HELENA SILVA pretende com toda sua determinação, concorrer as 
próximas eleições municipais, com  o objetivo de despertar outras mulheres 
que juntas somos mais fortes. Que jamais podemos perder a fé em dias 
melhores para nossas famílias e nossa cidade com políticas que vise for+alecer 
a mente, e encorajar o quanto as mulheres são capazes de fazer e ser a 
diferença da sua casa, da comunidade e no nosso município. Os moradores 
tem a senhora Helena Silva com o exemplo de mulher forte e fonte de 
inspiração, uma mulher que superou seus piores desafios ajudando a quem 
precisa, distribuindo alegria e descontração fazendo com que as pessoas 
vejam a vida de uma maneira diferente.

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 10 de maio de 2022.


