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ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE 

Rua José Alves Bezerra (Zé Agostinho), 585 -Telefone (88) 3541.2769 
CEP 63540-000 - Várzea Alegre - Ceará 

Site: www.camaravarzeaalegre.ce.gov.br 
E-mail: camarav.a@hotmail.com 

Senhor Presidente, 

Nobres Colegas: 

Tenho a honra de encaminhar para apreciação de Vossas Excelências, o 
.incluso Projeto de Resolução, que concede o Título de Cidadã de Várzea 
Alegre à Senhora LUZIA IEDA LUIS MÁXIMO MENEZES. 

Atenciosamente, 

Francisco de Araújo Costa 

Vereador 

cf.J./,AAA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE- CE 
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JOSÉ O.ITU COSTA 
PRESIDENTE 

CÀMARA MUNICIPAL DE VARzEAALEGRE- CE 
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JOSÉ DE~ITU COSTA 
PRESIDENTE 

"VÁRZEA ALEGRE, CIDADE DO AMOR FRATERNO." 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DE Nº 01612019 - VÁRZEA ALEGRE
CE, 16 DE OUTUBRO 2019. 

CONCEDE TITULO DE CIDADANIA 

A QUEM INDICA E ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Á Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE: 

Art. 1 º - Fica concedido o Título de Cidadã de Várzea Alegre - CE, à 

Senhora LUZIA IEDA LUIS MÁXIMO MENEZES, cujo currículo em anexo 

faz parte desta Resolução. 

Art. 2º - 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 16 de 

outubro de 2019. 

_?~u,~co~A~ é:o~ 
Francisco de Araújo Costa 

Vereador 
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BIOGRAFIA 

LUZIA IEDA LUIS MÁXIMO MENEZES 

Luzia Ieda Luís Máximo Menezes, descendente de família rural, é a segunda filha dos sete filhos do 
casal Manoel Máximo de Morais e Francisca de Carvalho Máximo. Nasceu em 13 de dezembro de 1963, 
no Sítio Paradé, município de Cariús - Ceará, permanecendo ali até o ano de 1970. 

O fenômeno da seca registrado no referido ano, associado ao entendimento dos pais de que era 
necessário oferecer escolaridade aos filhos, motivou a mudança para o distrito de Cariutaba, município 
de Farias Brito. Deu-se então o início da vida escolar no ensino regular, O\lde cursou alfabetização e 1 ª 
série do ensino fundamenta!. 

Foi em março de 1973 que a transferência para várzea alegre se concretizou. O falecimento do seu pai 
foi o acontecimento que impulsionou essa mudança. A escolaridade continuava sendo o principal 
_c1)?ietivo, mesmo diante de todas as dificuldades'·que sua mãe enfrentava na época. Chegando aqui, foi 
matriculada na escola de 1° grau José Correia Lima, para cursar a 2ª série do ensino fundamental, 
permanecendo nessa instituição até a conclusão da 8ª série no ano de 1979. · 

Esse mesmo ano, também foi marcado pelo ingresso no primeiro emprego: fez testes para sonoplasta da 
Rádio Cultura de Várzea Alegre, sendo aprovada e trabalhando naquele estabelecimento por 16 anos; ao 
longo desse tempo, exerceu as funções de sonoplasta, redatora, auxiliar no setor comercia!, encerrando a 
temporada no escritório de contabilidade da empresa. 

e Por ter entrado no mercado de trabalho muito jovem, necessitou conciliar o trabalho com os estudos do 
· ensino médio, no nível pedagógico, concluso em 1982, ficando habilitada para o magistério do 1° grau. 

Em 1983, cursou durante um ano, estudos adicionais ao 3º pedagógico na área de estudos sociais. 

Em 09 de janeiro de 1988, casou-se com Vicente Fiuza de Menezes, com quem constituiu família, 
somando 3 filhos: Emanuel Máximo de Menezes, o primogênito, nasceu em 12 de janeiro de 1989, filho 
único até inicio de 1999, quando juntou-se à prole, André Moreira de Carvalho, então com 8 anos de 
idade. Para coroar sua familia, depois de uma longa espera e já desistindo de mais filhos, nasce o caçula 
Raimundo Isaac Máximo de Menezes, em 14 de janeiro de 2001. 

Em 1996, submete-se ao concurso promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE 
para realização dos censos demográfico e agropecuário, logrando êxito. Para viver essa nova experiência 
como supervisora temporária do censo, resolve encerrar o ciclo de trabalhos na Rádio Cultura de Várzea 
Alegre a partir de agosto de 1996. 
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Concluído o trabalho censitário, foi convidada a lecionar na escola de 1 º e 2° graus José Correia Lima a 
disciplina Língua Portuguesa. Essa atividade perdurou durante o ano de 1997, quando participou do 
concurso de provas e títulos para professora da rede municipal de ensino, tendo sido aprovada em 2ª 
colocação. Em fevereiro de 1998, passou a exercer o cargo de professor iniciante I em caráter efetivo. 
Ainda durante esse ano, submeteu-se a mais um concurso público de provas e títulos para preenchimento 
de vagas de professores da rede escolar municipal, ficando, desta vez, classifica?a em 1 ª colocação e 
sendo nomeada para o cargo de professor iniciante I, também em caráter efetivo. Foi empossada em 03 

Q de agosto de 1998. 

A vida preenchida pelo trabalho e pelos cuidados com a família adiou o curso de nível superior. Em 
2001 concluiu a graduação em licenciatura plena para Formação de Professores do Ensino 
Fundamental/!º e 2° ciclos pela Universidade Regional do Cariri- URCA. 

As atividades na docência se estenderam até o final de 2004. No ano seguinte, por ocasião da eleição de 
seu irmão José Helder Máximo de Carvalho, para prefeito municipal, passa a exercer o cargo de agente 
político, como Secretária Municipal de Finanças, no período de 03 de janeiro de 2005 a O 1 de agosto de 
2007. Em seguida, assume o cargo de Tesoureira municipal, em 01 de outubro de 2007, encerrando as 
atividades em 31 de dezembro de 2012. Permaneceu como Subsecretária de Administração no intervalo 
de 01 de fevereiro de 2013 a 01 de julho de 2016. 

Durante esse tempo de prestação de serviços à administração pública, abriu espaço para investir na área 
acadêmica e concluiu, em junho de 2009, o curso de especialização em Psicopedagogia Clínica e 
Institucional pela UNIV ALE - Faculdades Integradas do Vale do Ivaí. Ainda terminou a Segunda 
Licenciatura em Pedagogia, em 2019, pela Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecnologia -

0FATEC. 

Em Setembro de 2016, recebe a carta de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, emitida 
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, após 36 anos de trabalhos ininterruptos. 

Aproveitando a experiência acumulada na administração pública, passou a exercer atividades na Pontual 
Assessoria Contábil, no inicio de 2017. 

Residente nesta cidade há 46 anos, é natural que seja ela o cenário dos fatos mais importantes de sua 
história de vida, como também é notável que os costumes e o jeito de ser varzeaalaegrense tenham sido 
naturalmente assimilados. 

Várzea Alegre, 22 de outubro de 2019. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: 

Após análise do Projeto de Resolução Nº. 01612019, de 16 de outubro de 2019, de 

autoria do Vereador Francisco de Araujo Costa, que concede o Título de Cidadã de 

Vá1Zea Alegre - CE, à Senhora LUZIA IEDA LUIS MAxlMO MENEZES e adota outras 

providências, a Comissão de Justiça e Redação em Sessão realizada em 30 de outubro 

do corrente ano, votou pela aprovação da referida matéria, com exceção da Vereadora 

Luciana Soares Barbosa Rolim, presidenta da Comissão que esteve ausente. 

É o parecer. 

Vá!Zea Alegre - CE, em 30 de outubro de 2019. 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: 

Presidenta: Luciana Soares Barbosa Rolim ~ 

Secretária: Maria Lucimar da Silva Freire__.,IJ'1k/(;J{~ ~ p;;;;.;12, 
Relator: Antonio Gregório de Lima Neto ,1[,k-Uà ~úJAii> dLuwi ~ 
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