MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 00029/2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Prof. Deley Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente,
O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após
ouvido o plenário, seja encaminhado mensagem de congratulações à Professora
Tereza Cristina Ruzza Nogueira, em reconhecimento aos seus relevantes serviços
prestados ao desenvolvimento humano de Paraíso através da Educação.
As pessoas são em geral predestinadas a construir uma bela história, mas há
aqueles que, pela força dos seus ideais mais nobres, a persistência na luta e a
confiança no seu talento e conhecimento profissional, vão além e se tornam
referência para a sua geração, assim é a Professora Tereza Cristina, esta mulher
guerreira, competente, profissional, ética e grande entusiasta da transformação
social pela educação.
Tereza Cristina é casada com Reginaldo Santos Nogueira, com quem tem os
filhos Vitor Ruzza Nogueira e Isabela Cristina Ruzza Nogueira; é natural de São
Paulo e, veio no auge da sua juventude para o Tocantins, com o objetivo de atuar
em sua profissão, pois, ela é Licenciada em matemática, com pós-graduação em
Metodologia de Ensino e Avaliação Matemática.
Chegou ao Tocantins em janeiro de 1989, e iniciou a sua carreira de
docência no Colégio São Geraldo, permanecendo ali por mais de cinco anos,
saindo em 1994 para tomar posse em concurso público, lembrando que, neste
mesmo ano de 1989 ela foi convidada para trabalhar no Instituto Presbiteriano Vale
do Tocantins, conciliando duas escolas com uma carga horária de 60 horas
semanais, e bravamente ela conseguiu administrar esta imensa jornada,
Atuou no PRESBI como criadora e coordenadora de um Jornal mensal
produzido pelos próprios alunos, contendo variedades e informações relevantes
sobre alunos e a escola.
Em 2013, foi para o CEM JOSÉ ALVES DE ASSIS onde trabalhou com
educação de jovens e adultos, onde recebeu a sua aposentadoria, em 10 de maio
de 2018 após 29 anos de contribuição e dedicação à educação de Paraíso.
Por isto, este Poder Legislativo, reconhecendo a grandeza do trabalho desta
grande profissional, apresenta esta homenagem em forma de Moção de Aplausos,
como prova de gratidão.
Gabinete do Presidente, 06 de junho de 2018.
Prof. Deley Oliveira
Presidente

