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  M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio da 

Vereadora Nathane Vilela Silva, apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS à Sra. 

Isabel Silva de Oliveira, nascida em Poxoréu – MT, primogênita do casal 

Lindolfo Oliveira e Balbina Silva de Oliveira. 

 

         Com efeito, ressalta-se que resumir a trajetória da Sra. 

Isabel é uma tarefa quase impossível diante da grandeza de seu legado, 

sendo que desde seus 14 anos já demonstrava qual seria sua missão e 

aptidão, momento em que ministrava suas aulas de reforço. 

 

         Formada em pedagogia e licenciada em biologia, a 

Professora Isabel deu aula em todos os níveis da educação em Poxoréu, eis 

que foi coordenadora, diretora e superintendente de educação de Poxoréu.  

 

    Destarte, como superintendente, a Professora Isabel 

realizou inúmeros feitos relevantes, entre eles, oportunizou aos professores 

que possuíam apenas magistério que pudessem realizar cursos adicionais 

para possibilitar a mudança de níveis. 

 

    No mesmo liame, ela também trouxe curso superior 

em Pedagogia para cidade de Poxoréu – MT, diante de um convenio, firmado 

com muita luta com a UFMT ( Universidade Federal de Mato Grosso), o que 
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possibilitou o acesso a graduação a vários munícipes, algo que era 

imaginável. 

 

    A Professora Isabel saiu da Superintendência para se 

aposentar, contudo, jamais se desligou da sua nobre missão. Ela recebeu o 

convite para ser diretora da cidade dos meninos e, por conseguinte, se 

destacou novamente. 

 

   Na Escola “Cidade dos Meninos” em Poxoréu – MT, ela 

contribuiu para implementar cursos técnicos, buscando toda regulamentação 

necessária em parceria com a escola agrotécnica federal de Cuiabá.  

 

   É importante mencionar que durante sua passagem como 

diretora, a escola foi destaque estadual nas notas obtidas do ENEM, sendo 

que foi ranking entre as melhores do país.  

 

   Não podemos olvidar que nossa homenageada é um 

exemplo de uma pessoa amorosa, honesta e perseverante, sendo que 

procura dar o máximo de si em tudo aquilo que faz. 

 

   A professora Isabel sempre demonstrou seu amor em tudo 

que se propôs a realizar, logo o sucesso em sua vida sempre foi uma mera 

consequência.  

 

                  Destarte, por meio dessa singela homenagem, 

expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a importância de ser uma 

pessoa honesta, justa e perseverante, atributos esses que infelizmente estão 
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ausentes na maioria das pessoas, mas que são as principais qualidades da Srª 

Isabel. 

 

                        Assim, encontramos na seguinte frase o que define 

perfeitamente a personalidade da nossa homenageada: “Educação não 

transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o 

mundo”. (Paulo Freire). 

 

                        Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos valores 

que temos encontrado na pessoa da Srª. Isabel Silva de Oliveira, temos a 

grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa homenagem, a qual é o 

reconhecimento de ser uma pessoa justa e que baseia a sua vida nos bons 

princípios, restando-nos pedirmos respeitosamente o apoio do soberano 

plenário desta casa legislativa, no sentido de congratula-la com a presente 

MOÇÃO DE APLAUSO. 

 
Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 29 dias do 

mês de outubro de 2019. 

 

 

 

                                  Vereadora Nathane Vilela Silva 


