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CONCEDE  A  SENHORA  CECÍLIA  GABRIELA
M O R A E S ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE.

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 a senhora Cecília Gabriela Moraes, o Título de Cidadã Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Cecília Gabriela Moraes nasceu em São Paulo - SP, filha do senhor Luiz Carlos Feijó de Moraes e dona
Ramona Dora Medina de Moraes, casada com o senhor Itair Mayer e é mãe de Thomas Moraes Ferreira.

Em 1986 mudou-se para Sinop – MT em busca de novas perspectivas e sonhos de uma vida melhor.

Em 1988 mudou-se para o município de Vera-MT onde iniciou a trabalhar como servidora publica na
Prefeitura Municipal de Vera e desde então nunca mais parou de trabalhar.

Em 2000 É graduada em Pedagogia pela UNEMAT, campus de Sinop.

Em 2004 Com Especialização nível de Pós Graduação em Gestão.

Em 2009 Com Especialização/nível em Finanças e Educação a Distância pela UFMT.

Em todo esse período ocupou diversos cargos ao longo da carreira: professora, coordenadora, diretora,
supervisora, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Chefe de Departamento e Secretária de
Educação.

Participou ativamente de todos os conselhos da área educacional e da administração pública.
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Cecília Gabriela Moraes pautou seu trabalho no comprometimento e responsabilidade com a educação
municipal, consciente do grande desafio que se coloca diariamente para consolidar um projeto de
democracia na perspectiva pedagógica da formação humana.

Ao longo da sua carreira profissional, a Professora Cecília Gabriela Moraes, acredita na educação como
porta para as desigualdades sociais e como meio de qualificação de desenvolvimento do indivíduo e da
melhoria dos jovens e adolescentes através da educação.

A sua experiência permite afirmar que o aprendizado é constante; certamente, novos caminhos se
apresentam e muitas conquistas também.

Cecília Gabriela Moraes pela imensa contribuição como professora, servidora pública esposa e mãe no
município de Vera e por onde passou sempre ativa, participante no meio social, sempre zelando pelos
valores que transcendem a riqueza, o poder e a fama.  Sabemos da sua importância para cada aluno e dos
que ainda estão por vir, você é peça-chave na transformação de brasileiros que poderão ter na educação
essencial na formação de cidadãos, que sentirão orgulho de serem brasileiros.

Destarte, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense a senhora
Cecília Gabriela Moraes, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito. Para tanto, apresento a
proposição Legislativa e peço apoio dos Nobres Pares pela

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Setembro de 2017

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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