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PIWJETO DE RESOLUÇÃO Nº 019118- VÁRZEA ALEGRE-CE, 10 DE ABRIL DE 2018 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE: 

Arr. l º - Fica concedido o Título de Cidadão de Várzea Alegre; à Senhora ALICE 
GONÇALVES DE SOUSA BEZERRA, cujo currículo em anexo faz parte desta 
/?e sol uçào. 

Ar!. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os 
disposições em contrário. 

Solo das Sessões da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE. em 1 O de abril de 2018. 

()705-t ' � �� 
.!OSÉ MARTINS GOMES 

1 Fl?EADOR AUTOR 

"VÁRZEA ALEGRE, CIDADE DO AMOR FRATERMO" 
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Senhor Presidente, 

Nobres Colegas, 
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Tenho a honra de encaminhar para apreciação de Vossas Excelências, o incluso 

Projeto de Resolução, que concede o Título de Cidadão de Várzea Alegre à Senhora 

A L!CE GONÇALVES DEE SOUSA BEZERRA, cujo Currículo em anexo faz parte desta 

l?e.10/uçào. 

A renciosamente, 

,;;:JcJJS-<. / � g.ç� 
:fcJSÉ MARTINS GOMES 

VEREADOR AUTOR 

CÂMARA MUN!Cf PAL DE l.Utt'l':Eb�. 
APROVADO EM 2' .. �W5is:Afti"'3 

"VÁRZEA ALEGRE, CIDADE DO AMOR FRATERMO" 



Alice Gonçalves de Sousa Bezerra, nasceu em Lavras da Mangabeira - CE, tendo 

como pais: José Pereira de Sousa - comerciante/ agropecurista e Maria Araújo Gonçalves de 

Sousa - professora. Além destes, na composição familiar encontra-se três irmãos: Wllissis 

Gonçalves de Sousa - zootecnista; Bárbara Gonçalves de Sousa - jornalista e Jairo Gonçalves 

de Sousa - economista e comerciante. 

Desde a infância revelou-se uma criança muito esperta, inteligente, dinâmica, que 

envolvia os amigos nas brincadeiras. 

Na escola sempre esteve como aluna exemplar, com notas boas, participação nas 

aulas, utilizando uma expressividade linguística bem desenvolvida para a sua idade. 

Como fruto de seu dinamismo e vínculo social, sempre gostou de participar de 

eventos da cidade; em 1983, com seu irmão Wllissis, desfilou em evento com sua vestimentas 

do time do coração Flamengo que por estar em alta não teve outra, ganharam. 

Sempre foi uma jovem de muitos am1�Js, cercada por eles vivenciava as foscs ela 

vida, compartilhando experiências, atribuindo valores e acreditando que elos de amizade e 

parceria tomam a vida mais significativa. 

Aprendeu cedo a ter responsabilidade e fazer jus ao que era esperado de si, pois seus 

pais a ensinaram valores como o honestidade, hombridade e a garra em lutar para realizar seus 

objetivos, acreditando nesses valores, desde os 12 anos de idade tinha a incumbencia de ficar 

no caixa da padaria do seu pai enquanto sua mãe organizava os balcões. 

Acreditando na realização de seus desejos, aos 15 anos desfilou na festa do município 

em busca do título de rainha deste, ficando em segundo lugar. 

Com energia e vivacidade, sempre conciliou sµa vida familiar, social e estudantil, 

estabelecendo as devidas prioridades. Desse modo, concluiu o ensino médio em 1998 no 

colégio Objetivo, na cidade de Cajazeiras-PB. 

Aos 16 anos conheceu o jovem varzealegrense Antonio Rivaldo Bezerra Júnior, 

motorista, ao lado de quem iniciou uma história de amor e no ano 2000, casaram-se motivados 

pelo sentimento que os unia e perpetua; aspiran.:io construir uma família que a b rigasse toda 

essa dimensão amorosa, baseada em princípios como: fé, integridade, respeito e otimismo . 

Aos 19 anos nasce sua primeira filha, juliana Gonçalves Bezerra, a qual fez nascer 

uma mãe dedicada e segura de sua força no seio . niliar. 

Em 2002 participa de concurso do municipal em Lavras da Mangabeira, para o cargo 

de agente de comunicação classificada em primeiro lugar. No mesmo ano, inic ia também a 

graduação em Letras, na Universidade Vale do Acaraú - UVA. Período em que sentiu o 

despontar ele um futuro profissional promissor, visto que a identificação com a área, mediada 



pelo desejo de interagir com o meio e se tornar um agente de transformação a impulsionou a 

seguir em frente, administrando com amor e zelo tantas atribuições dadas por Deus: esposa, 

mãe, estudante e profissional. O entendimento de que a vida requer atitude, sem brechas para a 

acomodação, deu sequência em seus projetos e em 2005, no final do último período da 

faculdade, inicia pós graduação em Língua Portuguesa e Arte-Educação na URCA. 

Como reconhecimento de seu trabalho e potencial de liderança, ainda em 2005 é 

convidada pela prefeita da cidade Dena Oliveira, para coordenar a pasta ela educação infantil, 

ficando até 2009 como Coordenadora Regional de escolas e Formadora do Pró-Letramento, do 

Gestar e do P AIC - Programa Alfabetização na Idade Certa. 

Como existir requer estar aberto à mudanças e novos desafios, em 2007, veio morar 

em Várzea Alegre por seu esposo ter sido contratai-:1.n para trabalhar na empresa Wilson Moreno. 

Por isso, resolveu pedir remoção para a Escola de Ensino Fundamental Paulo VI. no distrito ele 

Mangabeira, por estar situado mais próximo da cidade onde passou a residir. Com projeto 

familiar de fincar raízes em Várzea Alegre, em 2008 comprou terreno situado à Rua São 

Vicente, local onde construiu com seu esposo sua casa e reside nos dias atuais. 

Com o desejo de contribuir com a educação de nível médio, no ano de 2009 fez 

seleção para lecionar na escola José Correia Lima, lecionando as disci pi i 11as ele Língua 

Português e Inglesa. 

Um grande marco familiar acontece novamente em 2010 - a segunda filha do casal 
.. 

Ana Júlia Gonçalves Bezerra nasce, completando e unindo cada vez mais seus laços. 

Em busca de vivenciar realidades educacionais distintas, fato que contrihui para o 

amadurecimento profissional do educador, em 2011 - pí\rticipou da seleção de professores ela 

Escola Profissional Dr. José Iran Costa, sendo sdecionada e trabalhou na instituição como 

professora de Língua Portuguesa. 

Segura de que realmente a educação é um instrumento de transformação humana e 

de que contribuir com o processo a realiza profissionalmente, em 2013 participou cio concurso 

da SEDUC-CE e em 2014 toma posse, sendo lotada 20h na Escola Professora Maria Afonsina 

Diniz Macêdo e 20h na Escola Filgueiras Lima er: Lavras da Mangabeira. 

Foi muito bem recebida nas instituições e por seu desempenho enquanto profissional 

conseguiu sua lotação de 40h na escola na qual trabalha até os dias de hoje. 

Com participação ativa em tudo o que envolve a prática educativa e a comunidade 

pe rtencente, foi membro .de conselho escolar, licitação, diretora de turma, nesse ínlerim, 

acompanhando de perto a vida dos alunos e desenvolvendo projetos sociais com os estudantes 

através da disciplina de DPS, o que a fez ampliar seu olhar de educadora. 
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Hoje é diretora da Escola Professora Maria Afonsina Diniz Macêdo após processo 

democrático, com a realização de eleição atingindo 98% dos votos válidos, o que a deixou certa 

da credibilidade em sua capacidade e envolvimento para a busca contínua de uma educação de 

qualidade. 

Todo o seu processo de construção humana, mediado por traços que compõem o seu 

caráter, como: fé, determinação, equidade, hombridade, sensibilidade, motivação, e fatos que a 

fortaleceram e a fizeram amadurecer, como: o alicerce dos pais, maternidade, companheirismo 

do cônjuge e a alegria em atuar no que gosta, a levam a encarar desafios com a satistac,:ão ele 

que pode fazer a diferença e contribuir para e·. 1 educação melhor. Levando em conta o 

aprendizado contínuo, visto que estamos constantemente em construção e isso nos torna 

melhores a cada oportunidade aproveitada para transformar o meio no qual estamos inseridos. 

Como afirma Paulo Freire: "Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. 

Pessoas transformam o mundo". 
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RESOLUÇAO N� 01712018- VÁRZEA ALEGRE - CE, DE 25 DE ABRIL DE 2018 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA A QUEM 

INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE: 

A rt. 1 º. - Fica concedido o Título de Cidadã de Várzea Alegre - CE, à Senhora 

.1 L!CE GONÇALVES DE SOUSA BEZERRA, cujo currículo em anexo faz parte 

desta Resolução. 

Art. 2°. - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
,, 

as disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Várzea Alegre� CE, em 25 de abril de 2018. 

l º SECRETÁRIO 

WCIA�A::;jARBOS1l ROLI� 
VICE PRESIDENTE 

JOSÉ �MES 

2°. SECRETÁRIO 

"VÁRZEA ALEGRE, CIDADE DO AMOR FRATERNO" 


