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Título  de  cidadã  Mato-grossense  Senhora
Analice  de  Fatima  Franzotti  Rozza

       

      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 Analice de Fatima Franzotti Rozza

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

JUSTIFICATIVA

     Analice de Fatima Franzotti Rozza, nascida em 02/02/1964, natural de Santa Rita D`Oeste / SP,
Professora, Pedagoga, Pós Graduada, casada com Julio Justi Rozza, dois filhos Camila Franzotti Rozza e
Matheus Franzotti Rozza.

       Chegou ao município de Jaciara – Mato Grosso no dia 30 de janeiro de 1985 onde passou a residir
desde então, (33 anos) já naturalizada mato-grossense de coração.

        Começou a trabalhar no magistério público em fevereiro de 1985 onde se apaixonou pela profissão. Foi
a primeira professora Pedagoga a ter dois concursos públicos na rede pública de ensino onde enfrentou
vários desafios. Trabalhou por 22 anos nas duas redes de ensino.

      Na rede Estadual de Ensino trabalhou por 30 anos, sendo 14 anos dedicados às pessoas especiais e
também Sala de Recursos Multifuncional na Escola São Francisco, vindo a se aposentar em 2014.

       Na Escola Municipal Amélia Freire Gomes trabalha há vinte e cinco anos onde foi diretora por indicação
política por quatro anos consecutivos. Em 2015 novamente por indicação politica e na gestão 2016/ 2017
participou do processo de gestão democrática onde foi eleita por unanimidade para direção escolar.
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Candidata para a gestão 2018/2019, novamente eleita por unanimidade. Sempre muito dedicada à profissão,
luta para que a Educação seja valorizada e de qualidade.

        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 Analice de Fatima Franzotti Rozza, merecedora do título de
cidadã mato-grossense.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Abril de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual

2


