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REQUER-SE a Mesa, ouvido o Plendrio e na forma regimental, o envio de expediente

a professora Marli Do Rocio Mendes Riquelme, nascida em Carambei, Parang 6
casada com Valmir Pereira Riquelme, tamb6m servidor e tem duas filhas Janaina e
Vanessa e tr6s netos. Ela coma outros servidores municipais pertencia ao municipio

de Castro, com a emancipagao em 1995, passou a integral o quadra funcional do

Municipio de Carambei, onde tamb6m prestou concurso para o cargo de professora.

A CAmara Municipal de Carambei, por meio de seus Vereadores, vem a pOblico

aplaudir a professora Marla Do Rocio Mendes Riquelme, por todo o seu curricula,

Marli Do Rocio Mendes Riquelme 6 a mais antiga servidora municipal que desde 1 980,

ainda muito jovem, foi contratada pda entio prefeitura de Castro para dar aulas na

localidade do Catanduvas. Em seus primeiros ands como educadora tinha sob sua

responsabilidade alunos do primeiro ao terceiro ano, ainda sem formagao no

Magist6rio, tamb6m exercia as fung6es de merendeira e servente. De imediato se

apaixonou pda profissao de professora e principalmente porque tinha a consci6ncia
da necessidade de todos serem alfabetizadas. Nessa 6poca ingressou no curso de

Magist6rio em Castro o que a obrigava it a cavalo do Catanduvas ao Tronco onde

continuava a jornada de 6nibus.
Determinada e mesmo com today as dificuldades, seguia sua vida ensinando e

buscando mats conhecimentos atrav6s da continuidade em seus estudos. Ingressou

no Normal Superior na Universidade Estadual de Punta Grossa, fez p6s-graduagao

em Gestio Escobar e especializagao em Educagao Especial. Enfrentou muitas

dificuldades para concluir seus estudos, mas nada a fez paras, desistir.

A prafessora Marti soma 40 anon de dedicagao a arte de ensinar e sua vida

prafissional tem as raizes fixadas no Catanduvas, onde ela contribuiu com a formaQao

de mais de 1 .5 mil criangas. Ela conta com orgulho que muitos dos deus alunos ja se
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formaram em diversas areas coma medicina, engenharia, magist6rio, direito,

veteriniria entre outras.

Mesmo aposentada a professora Marti continua a desempenhar sua fungao de

professora ministrando aulas na Escola Municipal Limpo Grande. Para ela ser

professora 6 uma d6diva divina, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, nada
6 mats compensador do que contribuir com a construg5o do conhecimento de cada

crianga. "No inicio do ano os alunos, aqueles mats pequenos, nem sabem falar direito

e quando termina o ano letivo todos des ja est6o transformados. E uma emogao e ao
mesmo tempo um orgulho muito grande poder ensinar e saber que estou contribuindo

com a evolugao dos meus alunos", confessa emocionada.

A Sra. Marti Do Rocio Mendes Riquelme, hole com cincoenta e oito antes de idade ,

aposentada como professora com 40 anos de servigo dedicado na area da Educagao.
Queremos agradecer pda paci6ncia, pda partilha de conhecimento, pelos

ensinamentos para a vida. O professor n5o somente ensina mat6rias. O professor

disciplina alunos, aconselha, gerencia atividades, planeja o futuro e principalmente 6

formador de opiniao. O professor nos faz pensar, refletir, colocar as ideias no lugar.

Por fim queremos registrar os nossos agradecimentos, a todos os professores que

dignamente representam nossa cidade, e os mais sinceros votos de plenas

felicidades, com os Parab6ns e os mats sinceros agradecimentos, na certeza de que

sempre contaremos com a valiosa e preciosa colaborag5o em proj do ensino de
nossos alunos.

Sala das Sess6es, 28 de setembro de 2020
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Justificativa

Ei com grande alegria que o Vereador Proponente, vem prestar Mogao de Aplausos A
senhora: Marli Do Rocio Mendes Riquelme.

Por todo o exposto, faz-se justo e merecido o presente reconhecimento, atrav6s do
qual manifestamos nio apenas nossas congratulag6es a professora, mas tamb6m o

nosso sincero agradecimento pelts relevantes servigos prestados em nossa cidade,

mas principalmente pele que faz pda Educagao, sempre tlcari lembrado, coma

profissional exemplar que 6.

Carambei, 25 de setembro de 2019
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