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CONCEDE  À  SENHORA  ANELISE  WINCK,  O
TÍTULO DE CIDADÃ 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 à senhora ANELISE WINCK, o Título de Cidadã Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

ANELISE WINCK nasceu em 15 de junho de 1969 na cidade de Três de Maio no Estado de Rio Grande do
Sul, filha do senhor Egar Winck (in memoriam) e dona Nilla Winck, (in memoriam) vivendo uma união estável
com senhor Antônio Pereira da Rocha desde o ano de 2014.

Em 1979 seu pai mudou-se para Mato Grosso em busca de boas terras para desenvolver agricultura no
município de Canarana - MT, onde todos iam passar algumas temporadas, ajudando na lida do campo.

Em 1989 após idas e vindas, chegava a nosso Mato Grosso a então jovem ANELISE WINCK para fincar
residência e trabalhar como recepcionista no Hospital Materno-Infantil de propriedade de sua família foi neste
período que desenvolveu suas habilidades voltadas para área da saúde, vindo a cursar Ciências Biológicas
na Universidade de Cuiabá, concluído em 1998.

Ministrou aulas na rede municipal de ensino de Cuiabá além de compor a equipe técnica da Secretaria
Municipal de Educação desenvolvendo projetos voltados para formação de jovens e adultos, fez parte do
Encontro Municipal Cientifico Cultural da Cidade Educadora - EMUCCI (projeto que tinha como objetivo
capacitar e reciclar o corpo docente da rede publica de ensino da capital).

Após vários anos dedicados a educação, passou a desenvolver trabalhos voltados para área de saúde onde
idealizou e desenvolveu o Projeto Lâmina a Fresco da Saúde da Mulher na Policlínica do CPA I, com sua
habilidade na área de diagnósticos atendeu centena de mulheres na prevenção de várias doenças que
afetavam a saúde feminina, com sua dedicação total ao projeto fez com que diminuíssem as filas e o tempo

1



de atendimento na unidade de saúde, ministrou palestras e exame Colpocitologia Oncótica - CCO tanto na
Policlínica do CPA como no Presídio Feminino da Capital. Trabalhou na Associação de Fundos e Pesquisa –
AFIP como Bióloga, no Pronto Socorro da Capital e Laboratório Central de Cuiabá como Bióloga e
Responsável Técnica.

Com seu trabalho destacado e reconhecido foi convidada para ir trabalhar pela AFIP – Associação de
Fundos e Pesquisa no Estado de  São Paulo, declinou do convite por amor a nossa terra, onde fincou raízes
e constituiu família.

Em 2015 ANELISE WINCK assumiu a gestão do Condomínio Torres do Coxipó em Cuiabá, estando agora
no seu terceiro mandato como Sindica, fazendo uma gestão democrática, participativa e inovadora sempre
com responsabilidade social.

Pela imensa contribuição social como profissional e espirito de liderança, tem contribuído para o
desenvolvimento e crescimento do Estado de Mato Grosso.

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
ANELISE WINCK, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito.

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Fevereiro de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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