
PROJETO DE LEI Nº 044/2011 
 
 
 

EMENDA:  Denomina nome de Escola Municipal Profª. 
Avani Lopes Feitosa, em nosso Município 
e dá outras providências. 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das suas 
atribuições legais, submete á apreciação dos vereadores desta Casa, o seguinte 
Projeto de Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominada Escola Municipal Profª. Avani Lopes Feitosa, a 
Escola Municipal que esta sendo construída no loteamento Neco Aragão, em 
nossa cidade. 

 

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar 
a placa relativa á denominação de que trata o artigo anterior. 

 

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

 

 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2011. 

 

 

 

Deomedes Alves de Brito 
-Vereador Autor- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIOGRAFIA 

 

Avani Lopes Feitosa nasceu no dia 6 e agosto de 1957 ,na antiga Rua do Pátio, Nº 166 foi a 

1ª filha do casal Antônio de Saturnino e Josefa Lopes.  

A principal atividade profissional exercida por Avani Lopes foi o magistério oficio, o qual 

se dedicouao longo de 25 anos de sua vida como professora e diretora. Amiga, uma ótima 

atriz e conselheira, sempre pronta a ouvir nunca deixou de ajudar osalunos que a 

procuravam com duvidas sobre os estudos ou sobre a vida,não foram poucas as vezes que 

pais de foram até a sua casa para agradecer-lhe por uma palavra ou gesto que tenha dito ou 

feito por seus filhos. Suas aulas eramalegres e repleta de novidades e não admitia que o 

professor tivesse dois comportamentos profissionais: um na escola particular e outro na 

escola publica e deixava isso bem claro, através de seu exemplo aproveitava o seu dom de 

representar e tornava os encontros de sala de aula em agradáveis momentos de 

aprendizagem muitas vezes, dava aula como se estivesse em cena fazia os alunos viajarem 

na historia oque facilitava a aprendizagem. Avani nunca foi uma professora acomodada, 

sempre estava se informando do que estava acontecendo , sempre estava inovando em suas 

aulas. Certa vez um aluno lhe perguntou como poderia lhe pagar tudo que ela teria feito por 

ele e ela respondeu : “a melhor forma de pagar oque você diz que fiz por você é fazer o 

mesmo pelos outros”.  

Avani foi nomeada professora da Escola Padre Zuzinha no dia 3 de março de 1980. 

Foi nomeada Coordenadora de atividades Escolaresda Escola Luiz Alves da Silva em 22 de 

fevereiro de 1989. 

Em 19 de outubro de 1989 foi nomeada Diretora da Escola Padre Zuzinha , cargo que 

ocupou até o dia 22 de maio de 1991quando pediu sua exoneração, mas, voltou a dirigir a 

mesma Escola em 17 de fevereiro de 1995 quando pediu transferência para a Escola Prof.ª 

Inalda Spinelly, no bairro de Boa Viagem mais precisamente na comunidade “Entra a 

Pulso”, em Recife. 

No ano de 2000, Avani voltou a trabalhar na Escola Padre Zuzinha, onde ficou até seu 

falecimento. Seu ultimo dia de aula na escola foi 20 de setembro de 2005, terça- feira 

quando participou da eleição de diretor. Depois disso por problemas de saúde, teve de se 

afastar vindo a falecer em 6 de outubro de 2005.  

 
 


