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Concede o Título de Cidadã Mato-grossense à
Sra. Adriana Tomasoni.

    A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso resolve: 

Art. 1º Fica concedido à Sra. Adriana Tomasoni o Título de Cidadã Mato-grossense, em virtude dos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

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

Professora Adriana Tomasoni, natural de Francisco Beltrão - PR, filha do Sr. Gentil Tomasoni e Sra. Hilda
Tomasoni, passa a residir em Mato Grosso em 1984, onde constrói uma trajetória dedicada a educação na
rede pública de ensino.

Com valorosa formação técnica, com inicio no Curso de Magistério cominado ao Ensino Médio; em seguia a
formação em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT;
especialista em Psicopedagogia pelo Centro Universitário Cândido Rondon-Unirondon; concluindo com o
Mestrado em Formação de Professores pela Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT.

A afeição pelo magistério principia no município de Primavera do Leste-MT, com o desenvolvimento das
atribuições de professora, coordenadora e como técnica administrativa na rede pública de ensino, no âmbito
estadual e municipal. O trabalho efetuado é coroado com a contribuição aos educadores mato-grossenses
por meio do Centro de Formação dos Profissionais de Educação-CEFAPRO, efetuando a formação dos
profissionais não docentes.

Seu interesse e evidência como componente ativa na sociedade acarreta na filiação ao Partido Comunista do
Brasil-PCdoB, no ano 2010. No âmbito politico, realizou benfeitorias à coletividade, precipuamente no
cenário educacional. De 2012 a 2016 recebeu a fidúcia de conduzir a Secretaria Municipal de Educação e
Esportes de Primavera do Leste-MT.

O protagonismo gerado pelo excelente trabalho a conduz à função de conselheira e presidente do Conselho
Nacional de Representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-UNDIME; após como
conselheira no Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso-CEEMT; e desempenha primorosamente a
atribuição de Superintendente de Formação dos Profissionais da Educação na Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso-SEDUC.

A história e o trabalho realizado são merecedores de destaque e valorização, com sua contribuição na esfera
educacional, principalmente na formação continuada dos profissionais da educação, ações primordiais para
o desenvolvimento sócio educacional do Estado de Mato Grosso e de seus cidadãos.

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense
à Senhora Adriana Tomasoni, 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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