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PROJETO DECRETO LEGTSLATM N..lÂg_/2022, )4 de r1r,"nÍ,v de2022.-l

Concede Título de Cidadão Limoeirense

Faço saber que a cÂtvr,q.RA MUNICIPAL DE LIMOEIRO Do NORTE-CE

aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1" - Fica concedido Título de Cidadão Limoeirense a Sra. ALVAI\IICE

PEREIRA DE SILVEIRA.

Art.2 - Este Decreto Legislativo entrará em ügor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte-CE, em â 1 de

,t,,J,l de 2022.
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BIOGRAFIA

ALVANICE PEREIRA DE SILVEIRA

A Sra. Alvanice Pereira de Silveira, natural do Sítio Boa União, Distrito de

Uiraponga, no município de Morada Nova-CE, nasceu no dia 25 dejunho 1972, filha do Sr.

Moisés Pereira de Oliveira e da Sra. Maria Dalvanir Silveira de Oliveira e mãe do jovem Daü

de 12 anos.

Morou com uÍna tia em Limoeiro do Norte-CE no ano de 1987 quando tinha

apenas 15 anos de idade, quando estudou na Escola Padre Joaquim de Menezes. Após este ano

de coúecimento e desbravamento do nosso município, retornou para Morada Nova-CE. Foi

em 1992, aos 20 anos de idade, que se mudou com sua familía em defuritivo para nossa

cidade, a 'Princesa do Vale', onde experimentou das águas do Rio Jaguaribe, encantou-se com

as belezas naturais e com a hospitalidade do nosso povo, e daqui não mais saiu.

Alfabetizada já adulta após chegar a Limoeiro do Norte-CE, formou-se em

Geografia no ano de 2012 pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), na Faculdade de

Filosofia Dom Aureliano Matos (FAIIDAM).

Ao chegar a Limoeiro do Norte-CE, trabalhou na §a Risc Isque Magazine, de

uma tia, por aproximadamente 01 ano. Depois disso, trabalhou ao longo dos anos em viírios

seguimentos e empresas. Trabalhou como professora de datilografia por aproximadamente 01

ano. Trabalhou na §a Carajas Magazine, na Rober Sonr, por aproximadamente 12 anos, na

§a Equivale, na empresa Limofeco, e desde o ano de 2007 trabalha para o empresário

Wanderley Nogueira.

Pessoa incrível e determinada, de personalidade forte, de reputação ilibada, que por

mais que mérito merece ser agraciada com esse Título de Cidadão Lirnoeirense.
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