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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO No o0g t2022, DE 05 DE MAIO D82022.

Concede Título de Cidadã Limoeirense

Faço saber que a cÂtu.q.RA MUNICIPAL DE LIMOEIRO Do NORTE aprovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. lo - Fica concedido Título de Cidadã Limoeirense a Sra. Anny Beatriz Sousa
Ribeiro.

AÍt.2" - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, em 05 de Maio de 2022.

José Torres de Moura Neto
Vereador
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BIOGRAFIA
ANNY BEATRIZ SOUSA RIBEIRO

A auxiliar administrativa Anny Beatriz Sousa Ribeiro nasceu
no municÍpio de Fortaleza no dia 1.1 de julho de 1995, sendo
filha de Maria Rosimar Sousa.
Iniciou seus estudos no curso fundamental I no educandário
pafticular Paulo Freire no bairro foão XXIII, fez o curso de
ensino fundamental na escola municipal Antonio Diogo
Siqueira no bairro Bonsucesso em Fortaleza e o ensino médio
na escola estadual General Eudoro Correia no bairro
Parangaba também em Fortaleza.
Pratica o ciclismo desde o ano 2020 para manter a forma
física e tem como hobby viajar e assistir filmes.
Chegou ao município de Limoeiro do Norte no dia 20 de
fevereiro do ano 2016 para residir a RUA SABINO ROBERTO
N'3568 (CENTRO)
Começou a trabalhar aos 14 anos como vendedora de uma
ótica no Conjunto Ceará na etapa I por 01 ano e meio, depois
por 02 anos trabalhou como costureira em uma confecção no
bairro Bonsucesso em Fortaleza.
No dia 16 de agosto do ano 201,8 em Limoeiro do Norte
passou a trabalhar na Ioja aquella bouüque como modelo
fotográfico e no mês de novembro passou a trabalhar como
vendedora até o mês de fevereiro do ano 2021.

|á no dia 05 de abril do ano 2021 passou a trabalhar na
prefeitura municipal na secretaria de educação como auxiliar
administrativa na garagem dos ônibus amarelos.
Convive ao lado de Elaine Cristina Costa Freitas (lalá). E em
Fortaleza residiu por toda sua caminhada a Avenida Lineu
Machado Na 1B5B no bairro João XXIIL

Limoeiro do Norte, 18 de janeiro de 2022.


