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PROJETO DE RESOLUÇÃO 	z 	N°/2022 

Autoria: Deputado Adaílton Martins 

Concede Título de Cidadania Sergipana a 

Empresária Luíza Helena Trajano Inácio 

Rodrigues 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e que a Mesa promulga 

a seguinte Resolução:  

Art.  1° Fica concedido o Título de Cidadania Sergipana a Luíza Helena Trajano 

Inácio Rodrigues.  

Art.  2° A Assembleia Legislativa deve fazer, em Sessão Especial, a entrega do 

Diploma correspondente ao Título de Cidadania concedido na forma do  art.  1° desta 

Resolução.  

Art.  3° Esta Resolução entra  ern  vigor na data de sua publicação. 

Palácio Governador João Alves Filho, em Aracaju, 13 de dezembro de 2022 

Deputado A 	rtins 

Justificativa em anexo 
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JUSTIFICATIVA 

Nos Termos da Resolução no 33, de 14 de Dezembro de 2005, apresento o presente 

Projeto de Resolução com a finalidade de homenagear a ilustríssima Senhora Luíza 

Helena Trajano Inácio Rodrigues. 

Nascida em São Paulo, no dia 09 de outubro de 1948. Começou a trabalhar no Magazine 

Luíza em 1960, formando-se em Direito, pela faculdade de Franca, atuando na empresa, nos 

setores de cobrança e vendas. 

Em 1991 a senhora Luíza Helena Trajano Inácio Rodrigues, assumiu o cargo de 

Diretora superintendente, e em 1992, lançou a loja virtual da Magazine Luíza, iniciando o 

comércio eletrônico da varejista em computadores offline, um dos primeiros e-commerces 

do Brasil. 

Com essa decisão, em implantar a loja virtual, permitiu a redução dos custos da empresa 

com o armazenamento, permitindo assim que o consumidor adquirisse seus produtos com 

menor preço. 

Assim sendo, o comércio eletrônico da Magazine Luísa, é hoje um dos maiores do Brasil e 

da América Latina, conforme premiações recebidas reconhecendo a loja virtual como uma 

das melhores e-ecommerces nacional. 

Em 2008, a senhora Luísa Helena, tornou-se a  CEO  do Magazine Luisa, cargo que ocupou 

até 2016.Desde de então, a empreendedora é Presidente de administração da 
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Atualmente, a Magazine Luiza conta com mais de 1100 lojas físicas em 23 Estados, dentre 

os quais, 819 estão nos municípios brasileiros. A empresa emprega mais de 43.000 

trabalhadores. 

Em Sergipe,a senhora Luiza Helena, com sua visão empreendedora, instalou na capital e 

nos municípios diversas lojas que contribuem significativamente para geração de empregos 

e renda, fomentando o desenvolvimento econômico local. 

Nesse sentido, tem priorizado a satisfação dos clientes, com qualidade no atendimento,a 

partir de tecnologia, utilizando de uma das maiores  influencers  virtuas da atualidade, sendo 

considerada uma das melhores empresas para trabalhar 

Ademais, a implantação da empresa Magazine Luiza no Estado de Sergipe, tem contribuido 

no incremento não só a economia, como também, na implantação e execução de inúmeros 

projetos sociais e culturais nas comunidades onde estão instaladas, valorizando e auxiliando 

as iniciativas locais e, principalmente, a cultura regional. 

Por tudo exposto, apelo aos Nobres Colegas desta Casa Legislativa pelo apoio e aprovação 

deste Projeto de Resolução de Concessão de Titulo de Cidadania a Ilustre Luíza Helena 

Trajano Inácio Rodrigues. 

Palácio Governador  Joao  Alves Filho, em Aracaju, 13 de dezembrode 2022 

DEPUTADO ADA 
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