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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.° 001/19 de 07 de fevereiro de 
2019. 

Outorga título de cidadão de 
Brejo Santo ao Professor Rodrigo 
Lacerda Carvalho. 

.4" O Vereador que esta subscreve, embasado no Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, encaminha para apreciação do Plenário o 
seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Art. 10. Fica outorgado o título de Cidadão de Brejo Santo ao Professor 
Rodrigo Lacerda Carvalho, por relevantes serviços prestados em prol 
do desenvolvimento do nosso município, de um modo especial, à frente da 
UFCA - Universidade Federal do Cariri - Campus Brejo Santo. 

Art. 20. O homenageado é filho natural da cidade de Tuntum - MA. 

Art. 30. Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
aprovação. 

Plenário da Câmara Municipal de Brejo Santo - CE, em 07 de fevereiro de 

2019. 

A r i an o Rufino Costa - Anão Rufino 
Vereador 
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Eh! meus amigos, 
um novo momento precisa chegar. 

Eu sei que é difícil começar tudo de novo, 
mas eu quero tentar. 

Clamor No Deserto/ Belchior 
https://www.letras.mus.br/belchior/344907/

O trecho dessa canção do eterno Belchior encandeia a minha 

trajetória de vida porque assim sou eu sempre acreditando que um novo 

momento precisa chegar, seja para engrandecer-me diante dos desafios, seja 

para superar dificuldades que a vida, tão sábia e bela vida, nos apresenta. 

Sempre parti do princípio de que é difícil começar tudo de novo, mas 

sempre quis tentar. Aprendi ao longo da vida que não devemos ter medo de 

arriscar ou de renovar. Assim, sigo a vida com a alma de criança, enfrentando 

as dificuldades da vida na esperança de dias melhores. 

Em 1987, enchia de alegria meus pais (Renato e Fabíola) e minha 

irmã com o meu nascimento. Nasci em Tuntum/MA, uma pacata cidade, na qual 

minha família morava na época. Dois anos após, fomos morar em uma cidade 

mais desenvolvida do Maranhão, em que dei os meus primeiros passos na vida 

estudantil, Santa Inês. 

Iniciei os estudos um pouco tarde, como era de costume na época, 

aos 4 anos de idade. Apesar de toda a minha trajetória hoje percorrida na vida 

profissional e estudantil, os meus primeiros anos escolares não foram nada 

agradáveis para mim, pois era muito resistente em ficar na escola, muitas vezes, 

meu pai ficava a manhã inteira me acompanhando, mas não tinha jeito de eu me 

adaptar. Hoje, penso: será que eu sentia saudades do aconchego do lar ou a 

escola, naquele momento de minha vida, não se mostrava interessante para 

mim? 

Ainda com 4 anos, enfrentei, acredito eu, uma das maiores 

transformações na minha vida. Aliás, não só na minha vida, mas de toda a 

família, a morte do meu pai. Ainda muito pequeno, não tinha dimensão da 

mudança por qual nossa vida passaria. 

Ao final de 1991, passei a morar em Senador Pompeu/CE, cidade que 

tão bem me acolheu que hoje me considero filho de Senador. As dificuldades 

estavam só começando, pois, agora, seríamos só nós três, e minha mãe teria de 



enfrentar o árduo papel de pai e mãe. Diante de idas e vindas, risos e choros, 

alcançamos muitas conquistas. 

Entre os reencontros familiares e o desejo de ajudar a quem precisa, 

uma prima muito querida, carinhosamente chamada tia Dodô, abriu um grande 

caminho em minha vida estudantil, dando-me uma bolsa de estudos desde a 

Educação Infantil até o 90 ano do Ensino Fundamental. Ainda nessa época, dei 

os meus pequenos primeiros passos na docência como professor de reforço 

escolar em apoio à minha mãe que lecionava na época. 

Fiz o Ensino Médio no Liceu de Senador Pompeu. Foi quando, de fato, 

engE..jei-me na profissão de professor. Ainda estudante da 3a série do Ensino 

Médio, comecei a trabalhar como professor de Matemática na Escolinha Disney, 

justamente naquela que me proporcionou a base de conhecimento estudantil. 

Revivi memórias e reencontrei ex-professores, agora colegas de trabalho. Mais 

uma vez, a querida tia Dodô encaixava uma importante peça em minha vida. 

Ao concluir o Ensino Médio, em 2004, não tinha dúvida alguma em 

relação ao próximo passo a ser seguido. Foi então que prestei vestibular na 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) em Quixadá, um interior próximo a 

Senador Pompeu. O grande sonho se realizara, fui aprovado no Curso de 

Licenciatura em Matemática. Outro grande passo em minha vida estava sendo 

dado, mas mal sabia eu que aquele era apenas o começo de grandes vitórias 

que viriam diante de muito esforço e dedicação que direcionei aos estudos. 

Na cidade de Quixadá, pude desenvolver-me não só 

academicamente, mas pessoalmente também porque foi onde tive 

oportunidades de me engajar em movimentos estudantis e acadêmicos. O trajeto 

de 120 km de Senador para Quixadá durante 5 anos, embora um tanto cansativo, 

fortaleceu laços entre os estudantes, além de' ter proporcionado debates e 

também embates na convicção de que os discentes tinham da busca dos seus 

direitos. 

Em 2010, ao término da faculdade, fui aprovado no concurso 

municipal de Quixadá. Nesse período, passei por grandes desafios, acredito que 

o maior deles foi sair de casa e morar sozinho. Sabia que essa escolha era um 

degrau que me alavancaria para conquistas que almejava. Estava certo, porque 

foi nesse período que me engajei em grupos de estudo em Quixadá e ampliei a 

minha visão acerca da docência, pois agora o próximo passo, diante do apoio e 



do exemplo de um grande professor da faculdade, seria o Mestrado. 

Ao final de 2010, fui aprovado na seleção de Mestrado em Educação 

na UECE em Fortaleza. Minha estadia em Quixadá foi curta, mas grande 

influenciadora para mais uma conquista. As oportunidades que a vida me 

apresenta são vistas por mim como muito importantes, e assim procuro agarrá-

las e não soltá-las. Assim, aproveitava mais essa com muita gratidão. Passei a 

morar em Fortaleza em 2011, onde fui acolhido pela minha irmã e pelo meu 

cunhado, e tive muito apoio da minha mãe, pois passaria agora de concursado 

para estudante bolsista, uma escolha que me trouxe muito amadurecimento, 

impulsionando a minha vida profissional. 

Durante o Curso de Mestrado, engajei-me ainda mais no meio 

acadêmico, vivenciando amplas experiências, em que ampliei o meu olhar para 

a docência de matemática, sempre na tentativa de contribuir para a melhoria do 

ensino e da aprendizagem. Quando atuei como representante estudantil, 

conheci o funcionamento dos setores da universidade, percebi a relevância 

desse universo que, além do ensino, proporciona o engajamento na pesquisa, 

na extensão e na vida cultural. Foi um período de grandes vivências com a 

participação de congressos, eventos, seminários, grupos de pesquisa, em que 

pude ampliar meus conhecimentos acerca da formação de professores. 

Ao final do Mestrado, em 2013, passei na seleção para professor 

substituto da UECE. Mais uma vez, passei de estudante de uma instituição a 

professor. Ainda neste ano, fui aprovado na seleção de-doutorado em Educação 

na UFC, continuando o trabalho no ensino da matemática. Mais um novo 

momento chegava a minha vida, tudo acontecendo um tanto rápido, mas as 

buscas eram tão intensas, requerendo renúncias, dedicação, disciplina, que os 

frutos não estavam tardando em chegarem. 

Em 2014, ainda cursando o doutorado, fui agraciado por mais uma 

grande conquista profissional, fui aprovado no concurso da Universidade Federal 

do Cariri/Campus Brejo Santo. Aqui, inicia-se a minha jornada como cidadão 

brejo santense, sinto-me acolhido por todos e assim instalo-me para construir 

minha vida aqui. Realizo-me como professor universitário, formando docentes e 

profissionais. Hoje, na universidade, além de docente, atuo como diretor do 

campus, uma tarefa que procuro exercer com afinco para buscar melhorias nos 

quesitos administrativo e acadêmico. 



Quando uma universidade chega a uma cidade, até as conversas de 

calçadas mudam, pois essa chegada traz um conjunto de benfeitorias e boas 

ações, como o acesso dos estudantes ao ensino superior, além dos auxílios para 

a sua permanência. Com a expansão das universidades, como é o nosso 

exemplo, os estudantes não precisam mais se deslocar para cursar um nível 

superior, como aconteceu comigo. A cidade se movimenta mais, os 

conhecimentos são expandidos, além da geração de emprego e renda na cidade. 

Hoje, a UFCA (Brejo Santo) tem 32 servidores docentes e 6 servidores 

técnicos efetivos. Além de esse número ampliar a renda do município, em 

questões de domicílio, alimentação, serviços em geral, desenvolve a capacidade 

intelectual, culta, de pensamento entre a população. O campus abrange também 

os servidores terceirizados, o que gerou emprego aos cidadãos da cidade e das 

regiões vizinhas. 

Cada vez mais, certifico-me que atuo na área certa, sinto-me 

realizado como docente e agora que tenho a oportunidade de realizar o trabalho 

como gestor, tento direcionar a realização de projetos inovadores e práticas 

coletivas. No que se refere aos projetos, destaco um dos principais que é a 

reforma e ampliação do campus, uma obra de quase 4 milhões de reais, e, em 

relação às práticas, destaco o corpo docente qualificado que vem atuando na 

formação de professores, a fim de contribuir cada vez mais com o 

desenvolvimento da educação de Brejo Santo e cidades vizinhas. 

Diante desse importante trabalho realizado na universidade, venho 

respeitosamente agradecer o convite para me tornar cidadão brejo santense. 

Coloco-me à disposição para a apreciação e votação da Câmara de Vereadores 

para a efetivação do referido título. 

Prof. Rodrigo Lacerda Carvalho 
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PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BREJO SANTO — CEARÁ. 

Referente Projeto de Decreto 
Legislativo no. 001/2019. Outorga • 
título de cidadão ao professor Rodrigo 
Lacerda Carvalho. 
Autor: vereador Adriano Rufino Costa. 

A Comissão de LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, após analisar a presente 

propositura, observou que a mesma encontra-se dentro da legalidade, e, emite 

Parecer favorável a aprovação. 

Sala das Comissões, em 27 de março de 2019. 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação: 

Francisco Amou P - Fijó 

e 9

Francisco de Sousa Braga 

„5„,1

Francisco Assis Araújo Filho 



PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 

FOLHA DE VOTAÇÃO 

14,59-  Sessão Ordinária de  /  03 I 
 Sessão Ordinária de  

Proposição:  9LIÁ, \) 3  N°  COE 
N°. de discussão e votação:  •Lk•Y\- e-c‘ - 46 ,51- • 
Quorum exigido para aprovação:  ZA ct _1 r 

NOMES SIM-NÃO ABSTENÇÃO AUSENTE 

Vereadores ia 2a ia 2a ia 2a 

Anão Rufino 5 
Amou Pinheiro 5 
Carmem Martins 5
Chico Nobilino — 

Edjânio 5 
João Batista 

Lurdinha ___. 

Naldo (---

Ranilsinho 
..5"

Rômulo 5 
Tiquim Batista 

5 
Tutu _ 
Valmir Lucena 5 

Resultado (la votação) -  oâ9  /  03   

SIM  j  VOTOS 

NÃO  -  VOTOS 

ABST. VOTOS 

Ausente(s):  

Nominal ( 

Simbólica ( 

Resultado (2a votação) - 

SIM  VOTOS Nominal ( ) 

NÃO VOTOS Simbólica ( ) 

ABST. VOTOS 

Ausente(s):  

1° Sec etario 


