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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense a
Sra. Alice Rezer.

     

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

 

        Art. 1º Concede o Título de Cidadão Mato-grossense a Sra. Alice Rezer.

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

JUSTIFICATIVA

 

Alice Rezer, natural de Alecrim – RS, nasceu no dia 19 de novembro de 1954, sendo registrada no município
de Santa Rosa, também no Rio Grande do Sul. Tem em suas veias o sangue rio-grandense, mas em seu
coração, o Mato Grosso, pois aqui chegou em 06 de abril de 1957, com apenas dois anos de idade,
migrando com seus pais, Theodoro e Albertina Rezer, que trabalharam com pecuária e agricultura.

Em 05 de março de 1977, casou-se com o Sr. Araci, com quem constituiu família. Teve duas filhas e três
netos, infelizmente o Sr. Araci faleceu a 11 anos.

A neta primogênita de Dona Alice é deficiente auditiva, desta prova, acreditamos que ela tira sua maior
superação. Uma pessoa voltada ao voluntariado no município de Porto dos Gaúchos, pronta para estender a
mão ao próximo, pronta para ajudar, sempre.

Hoje presidindo o Conselho de saúde do município, a Sra. Alice continua doando seu tempo e experiência.
Já esteve também junto a Secretaria de Educação, em especial dedicou-se ao CRAS e ao programa Bolsa
Família, assim como a campanhas em prol da população de Porto dos Gaúchos e região.

1



Assim, acreditamos que a Sra. Alice Rezer é uma peça de grande valor para o município de Porto dos
Gaúchos e para Mato Grosso. Exímia merecedora deste nobre Título de Cidadã Mato-Grossense.

Por todo o trabalho elecando, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação do presente Projeto.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Março de 2018

 

Pedro Satélite
Deputado Estadual
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