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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
MATO-GROSSENSE A SENHORA ROSANGELA
MARIA PAGOT

       

          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 Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Rosangela Maria Pagot.

 

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

JUSTIFICATIVA

          Rosangela Maria Pagot, nascida na cidade de Toledo/PR no dia 11/06/1961, em  1979 chegou a
cidade de Juara/MT, vindo da cidade de São Miguel do Iguaçu/PR, seu pai o Senhor Danilo Pagot,  já residia
no distrito de Catuai, distrito pertencente a São José do Rio Claro/MT, localidade muito distante de onde a
família instalou sua residência e uma serraria.

          Por ser um local afastado e de difícil acesso as pessoas que compravam suas terras tinham
dificuldade para adentrar em suas propriedades, por esse motivo todos que chegavam a comunidade
armavam acampamento na serraria da família, até que houvesse condições de abrir a mata e ali se instalar.
Quando ocorria temporais, os barracos voavam e as pessoas se abrigavam na casa da família Pagot e assim
foram chegando os colonizadores.

          A Senhora Rosangela vendo a quantidade de crianças em idade escolar que ali chegaram e não
tinham acesso as escolas, uma vez que a escola mais próxima estava a uma distancia de mais de 50 km no
munícipio de Juara, e percebendo a dificuldade de funcionários e colonos que ficaram sem local para os
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filhos estudarem, foi nesse momento que teve a ideia de abrir uma pequena escola na comunidade para
atender essa demanda.

         Como o distrito pertencia à época a São Jose Rio Claro, foi á sede da prefeitura para dar andamento a
esse projeto, sendo auxiliada pelo Diretor da DREC de Diamantino, Padre Moura.

          Tendo desmanchado o casarão de madeira e construído salas de aulas e assim dando inicio a escola,
durante esse período a prefeitura  fundou  mais escolas na distrito e na mata em um total de quatro, todas
sob sua responsabilidade. Ficando responsável por buscar materiais escolares e merenda em São Jose,
utilizando a conhecida estrada da “Baiana”, estrada essa sem pavimentação até nos dias atuais, e quando
da época das aguas ficavam atolados ate três dias, o transporte desses materiais era feito de ônibus e muita
das vezes tinha que vir sentadas em cima das caixas devido a falta de banco os ônibus, para fazer a
distribuição nas escolas se utilizava de transporte animal como burros e cavalos.

         Como Juara era mais próximo do que São José, a família lutou para que o distrito de Catuai passasse
a pertencer a Juara que estava a cerca de 50 km.

         Com o passar do tempo à escola passou a anteder o ensino médio, teve sua estrutura construída em
alvenaria, tendo ali a Senhora Rosangela iniciado sua carreira como educadora.

        Como era formada no magistério aproveitou o ensejo e iniciou ali seu sonho na área de educação
contribuindo ricamente para o crescimento da sua comunidade, se dividindo em quatro salas de aula ao
mesmo tempo, indo de uma sala a outra revezando entre as turmas para buscar levar conhecimento a todos.

          Passou no concurso em Diamantino para professora, tornando-se efetiva e assim podem contribuir nas
escolas de Juara, porém sua grande missão ficou no Distrito de Catuai, onde deixou um grande legado,
alfabetizando pessoas que hoje já se tornaram pais e avós.

         No ano 2002 veio para Cuiabá, onde se encontra até hoje atuando na sede administrativa da Secretaria
de Educação, concluiu o nível superior e se pós graduou.

         Posto isto, contamos com o apoio dos Nobres Deputados para aprovação do presente Projeto de
Resolução, tendo em vista a contribuição da homenageada em prol do desenvolvimento de nosso Estado,
razão pela qual entendemos ser a Senhora Rosangela Maria Pagot, merecedora do título de cidadã
mato-grossense.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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