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MO<;AO DE APLAUSOS N°. 008/2021

o Vereador que 0 presente subscreve, vem respeitosamente, requer a Mesa,
ouvido 0 Soberano Plenario, com fulcro no Regimento Interno desta Augusta Casa de
Leis, que seja aprovada MO<;AO DE APLA USOS a servidora publica, Professora
Abilene Antonia de Bastos Queiroz em reconhecimento dos seus relevantes servicos
prestados ao municipio de Alto Araguaia, atraves da educaciio.

Efetivou em Rondonopolis em 01109187, Na rede estadual de ensino Escola
Estadual Sagrado Coraciio de Jesus no Curso de Magisterio. Mudou-se para Alto
Araguaia em 1993 e em 2210211999 efetivou na rede municipal e na gestiio da Prefeita
Noemia. Trabalhou 25 anos na rede estadual como foi professora no Magisterio, No
Ensino Media, Classe especial e tambem como Coordenadora Pedagogica e aposentou
em outubro de 2014. Contribuiu tambem como professora de Nivel Superior na
Unemat.

Em 2009 foi convidada pelo prefeito Alcides Batista Filho para assumir a
Secretaria de Educacdo, permanecendo no cargo ate 0 final do mandato do prefeito
Jeronimo Samita Maia Neto em 2016.

Em 2018 0 Prefeito Gustavo Melo convidou a referida professora para assumir
o cargo de assessora pedagogica na Secretaria Municipal de Educaciio a qual
permanece no cargo ate 0presente momento.

Justifica-se esta solicitaciio uma vez que a Professora Abilene, sempre se
constituiu como uma mulher forte, determinada, aguerrida, competente e muito
dedicada ao seu trabalho profissional.

Durante 0 tempo de efetivo exercicio de Professora, ela plantou esperanca no
coracdo de jovens e criancas, semeou saber em suas mentes, e, instigou a cada 0 gosto
pela verdade, pela honra, 0 respeito e 0 amor ao proximo, alem de ensinar a sua
disciplina a cada aluno, como 0pai ensina os caminhos da vida ao filho.

Professora Abilene fez e faz da educacdo, 0 seu mais autentico projeto de vida e
se dedica de corpo e alma ao digno exercicio do magisterio.

Por esta raziio esta mulher nobre, que vive a alegria do dever cumprido, e
merecedora desta justa homenagem em forma de Mociio de Aplausos.

Assim requeiro aos meus Pares a aprovaciio da presente mocdo de aplausos.

Alto Araguaia, 29 de setembro de 202 I.


