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   M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio do 

Vereador João de Jesus Oliveira apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS a 

Srª. Marilene de Souza Fernandes, nascida no dia 24 de dezembro de 

1954, na cidade de Coxim, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

                     Marilene é uma daquelas pessoas com muitos valores 

étnicos, morais, fé, perseverança e competência profissional 

incontestáveis. 

       Filha de Benjamim Francisco de Souza e de 

Sebastiana Gomes da Costa. Viúva, teve 04 ( quatro) filhos, 07 (sete) 

netos. 

    Com efeito, ressalta-se que Marilene passou sua 

infância na Fazenda “Invernadinha”, sendo que aos dez anos de idade veio 

para Poxoréu para estudar. 

  Outrossim, nossa homenageada descobriu sua vocação 

para o Magistério muito cedo, a qual depois de concluir o Curso do 

Magistério na Escola Fernando Correia da Costa, começou a lecionar na 

Escola Júlio Muller. Ela passou seu amor, carinho e ensinamentos a vários 
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alunos das Escolas Juracy Macedo e Presidente Dutra, no Distrito de Alto 

Coité. 

  Marilene exerceu seu sacerdócio de professora com 

muita maestria e dedicação, e usava parte do seu salário para comprar 

livros e tantos outros materiais didáticos, com o intuito de diminuir as 

dificuldades financeiras e melhorar a aprendizagem dos seus amados 

alunos. 

  Agora, já aposentada, mas com a mesma disposição, 

benevolência e afeto, Marilene desenvolve um trabalho voltado à 

educação religiosa a adolescentes na Igreja Assembleia de Deus, com o 

objetivo de levar a palavra de Deus para formação espiritual dos jovens. 

  Sua alegria, seu riso solto, franco e seu companheirismo 

sempre foi motivo de admiração na sua jornada em sala de aula. E o amor 

sempre pautou a vida da professora Marilene, sendo que as ações da 

professora é a explicita consequência de que é possível  fazer uma criança 

feliz e sorridente dando amor e atenção ao próximo.   

  Logo, encontramos na seguinte frase o que representa a 

Professora Marilene: “Educar é semear com sabedoria e colher com 

paciência”. E foi com paciência, sabedoria, muita fé e dedicação, que a 

mulher, professora, avó venceu muitos obstáculos durante sua 

caminhada.  

   Assim, é notório que a Professora Marilene faz jus a 

presente moção de aplauso, pois ela é um exemplo de uma profissional 

dedicada, uma mulher guerreira e de caráter que, sem dúvidas, fez 

diferença em nosso Munícipio. 
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                           Por esta razão, nos valores que são encontrados na 

pessoa da Professora Marilene de Souza Fernandes, temos a grata 

satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa homenagem. 

 

                    A Você, Professora Marilene, nosso agradecimento, 

nosso reconhecimento e acima de tudo, NOSSOS APLAUSOS!!! 

 

                    Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos 09 dias do mês de dezembro de 2019. 

 

                                  Ver. João de Jesus Oliveira 

        

 


