
Projeto de resolução - vrz1hriz

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: vrz1hriz
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
14/03/2018
Projeto de resolução nº 58/2018
Protocolo nº 813/2018
Processo nº 207/2018
 

Autor: Dep. Dilmar Dal Bosco

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 SUELI LIMA
GALADINOVIC BACHIEGA.

        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 SUELI LIMA GALADINOVIC BACHIEGA, o Título de Cidadã
Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

SUELI LIMA GALADINOVIC BACHIEGA, nascida em Tamboara-PR, em 19 de junho de 1965. Casada com
José Carlos Bachiega e mãe de três filhos, Felipe, Giovana e André José.

Mudou-se em 1989 para o município de Colídir/MT, acompanhada de sua família onde permanece até os
dias atuais. Muito dedicada, desde garota tinha um sonho de ser professora, prosseguindo seus estudos e
realizando seu sonho aos 19 anos.

Seu desejo pelo conhecimento era insaciável e já ingressou em uma pós-graduação ao mesmo tempo em
que cursava pedagogia. Concluiu três cursos de pós-graduação, em metodologia do ensino superior,
Formação em EAD e Psicopedagogia Clínico Institucional.

Além disso, era fascinada pela língua inglesa, cujo encanto foi aumentando ao ser matriculada numa escola
de Inglês. Sempre foi destaque nas turmas, alcançando o primeiro lugar, ganhando assim a simpatia da
direção que a convidou para dar aulas de inglês onde estudava.

Após ter sido aprovada no concurso público no Estado do Paraná, mudou-se para Amambai/MS, abrindo
assim sua primeira escola de Inglês, Fisk.

Posteriormente, mudou-se para Colíder e abriu sua segunda unidade, Fisk. Passou no concurso público e
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lecionou durante muitos anos nas Escolas Públicas de Colíder.

 A escola Fisk muito contribuiu para o desenvolvimento cultural de Colíder e região, formando alunos e
professores para a alta demanda de profissionais nesta área. Suelí montou escolas também nas cidades de
Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Sinop, Itaubá e Nova Canaã do Norte.

Atualmente, Suelí é diretora e professora de Inglês e espanhol da Fisk de Colíder e Nova Canaã do Norte, é
mantenedora da UNIP, do polo de Colíder, atua como ministra Extraordinária da Eucaristia, é conselheira
fiscal da ACIC e é acadêmica do curso de gastronomia.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados, proponho a
concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora SUELI LIMA GALADINOVIC BACHIEGA, 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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Deputado Estadual
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