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Concede Título de Cidadão Mato Grossense ao
Sr Cleusa Terezinha Marchezan de Marco.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato Grossense ao Sra Cleusa Terezinha Marchezan de Marco,
pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Mato Grosso.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.
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Valdir Barranco
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JUSTIFICATIVA

Cleusa Terezinha Marchezan de Marco

Professora Cleusa Terezinha Marchezan de Marco, natural de Ivorá no Rio Grande do Sul, filha dos
trabalhadores rurais Sr. Venâncio Marchezan e da Sra. Helena Dalla Corte, casada com o Sr. Leo de Marco,
mãe de dois filhos Matheus Marchezan de Marco e Camila Marchezan de Marco.

Personalidade estruturada na preparação educacional, possui valorosa formaçãograduada no curso de
Ciências Naturais pela Universidade Federal de Santa Maria-UFSM e em Biologia pela Universidade de
Ijui-UNIJUI, dispõe título de especialista em Biologia Geral e em Educação Ambiental.

Dedicou-se de forma sublime ao trabalho docente, exclusivamente a rede pública de ensino, lutando pelo
fomentando a melhoria do ensino, da estrutura e a valorização do professor. Caracterizada como cidadã
atuante de movimentos sindicais, na agricultura familiar, dos grupos de jovens religiosos e na militância
partidária desde 1985.

No município de Barra do Garças obteve singular destaque na luta sindicalista, na busca pela valorização
dos profissionais da educação, compondo diversas diretorias da sub-sede do Sindicado dos Trabalhadores e
Trabalhadoras no Ensino Público-SINTEP.

Passa a desenvolver as atividades da docência e como sindicalista no município de Lucas do Rio Verde no
ano de 1997, trabalha pela valorização profissional e qualidade de educação, colaborando na reorganização
da diretoria do SINTEP então desativada e exerceu a função de presidente.

Escola Estadual Dom Bosco em Lucas do Rio Verde, exerceu de modo brilhante as funções de professora,
coordenadora e diretora.

Atribuições desenvolvidas de modo exitoso, no âmbito pedagógico trabalhou pela aprendizagem dos
alunos,na formação continuada dos profissionais e na qualidade da educação pública da rede estadual de
ensino.Momento que organizou o laboratório de ciências da natureza e desenvolveu o projeto Aulas Práticas
e Mudanças de Atitude, premiado pelo Ministério da Educação-MEC,o representante do estado como
experiência inovadora no ensino médiono ano de 2002; sucesso concretizado no projeto de Educação
Ambiental PrEA, que mobilizou a sociedade e conduziu a fundação da Organização de Luta pelo Meio
Ambiente–OLUMA, a qual exerceu a função depresidente do Conselho Gestor; destaque reiterado no projeto
de educação ambiental na região do Macucos que suscitou em documentário do Ministério da
Educação-MEC representante das escolas da região centro oeste na Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável Rio+20.

Como diretora exerceu uma gestão participativa junto à comunidade escolar e sociedade, desenvolvendo
projetos no combate da evasão escolar e na melhoria dos índices de qualidade do ensino médio. Ressalto o
projeto de Combate a Evasão Escolar, premiado pelo Itaú Unibanco e representou o estado no seminário A
Crise de Audiência do Ensino Médio, recebedor do prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar,
representando o estado no Programa de Intercambio de Diretores realizado nos Estados Unidos.

Exerceu mandato eletivo na função de Vereador, prestou serviços dignos de registro e reconhecimento, com
sua contribuição precípua a educação e a agricultura, setores caríssimos aos interesses e preocupações do
Estado de Mato Grosso.

O relevo de sua colaboração social a direciona a vida política, exerceu mandato eletivo na função de
vereadora no ano de 2012, quando desenvolve trabalho em defesa dos trabalhadores, dos movimentos
sociais, da agricultura familiar, das mulheres, da juventude e da diversidade.

Deste modo, pelos motivos pontualmente apresentados, por sua competência e pelos relevantes serviços
prestados à sociedade mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense à
Senhora CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO, que indiscutivelmente merece todas as honras e
respeito. Para tanto apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida



aprovação.
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