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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  À  SENHORA  GEANE
FATIMA  BOSCHETTI  BUENO.

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

       

       Art. 1º Conceder à Senhora Geane Fatima Boschetti Bueno, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

                   Geane Fatima Boschetti Bueno é natural de Bandeirante no estado de Santa Catarina,  nascida
em 22 de dezembro de 1971 é filha de Luiz e Vidalvina Boschetti e casada com Hercilio Bueno com quem
tem três filhos: Bryan, Brenda e Christian.

                   Aos quinze anos de idade, mudou-se para Mato Grosso, para acompanhar a família, que veio em
busca de melhores condições de vida.

                   É católica e foi catequista por muitos anos, e sempre fez parte da liturgia na igreja. Formou-se
em serviço social  pela Universidade de Tocantins.

                   Aos dezessete anos de idade foi professora na Escola Municipal Santa Isabel e durante sua vida,
desempenhou várias funções, tais como: auxiliar de escritório, caixa de supermercado e em 1993 foi
recepcionista na Prefeitura Municipal, chefe de divisão. Posteriormente, foi nomeada secretária Municipal de
Saúde onde prestou um excelente serviço à população.

                 No ano de 2000 mudou-se para Apiacás onde residiu por 7 anos, retornando a Nova Guarita em
2007 e onde teve a oportunidade de trabalhar na Rádio Comunitária da cidade a convite do Presidente na
época, Sr. Angelim José Foguesatto (falecido), onde faz locução até hoje, sendo reconhecida pelo excelente
trabalho tendo inclusive recebido o título de melhor “locutora”.   Sempre se destacando pelo seu carisma,
humildade e seu jeito alegre de ser.

           Atendendo ao pedido de diversos amigos e autoridades de Nova Guarita ingressou na carreira política,
e em 2012 foi eleita vereadora pelo partido DEMOCRATAS, aonde vem atuando  ate hoje com dedicação e
competência.

            Destacou-se como legisladora   e  teve seu reconhecimento pela  sociedade devido sua dedicação ao
atendimento à comunidade  e esforço pelo crescimento da cidade, foi considerada uma das vereadores mais
ativas.  Também foi a segunda legisladora mais atuante na pesquisa do Instituto Tiradentes de Viçosa MG.

               Em 2016 concorreu as eleições no cargo de vice-prefeita do município de Nova Guarita.

               Destarte, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por
todos os relevantes serviços prestados a sociedade mato-grossense,  proponho a concessão do Título de
Cidadão Mato-grossense à Senhora GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO, que indiscutivelmente merece
todas as honras e respeito. Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares
pela sua acolhida e merecida aprovação. 
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