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C O N C E D E  o  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  NILZA
ROMUALDO  DOS  SANTOS

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

        Art. 1º Fica concedido o título de Cidadão Mato-grossense a Sra. Nilza Romualdo dos Santos.

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

JUSTIFICATIVA

A Sra. Nilza Romualdo dos Santos é natural de Paranavaí - PR, em 08 de junho de 1968. Mudou para Mato
Grosso no ano de 1985, no Município de Colider, mais precisamente na Comunidade Rural São Lucas
"Gleba Bobaginha".

É formada pela Universidade de Mato Grosso - UNEMAT, no curso de licenciatura em Letras e exerce a
profissão como professora desde o ano de 1987 e em 1993, em virtude de aprovação em concurso público,
assumiu o cargo de professora na rede municipal de Colider, além de ministrar aulas na rede estadual, por
intermédio de contrato.

Atualmente, exerce a função de Diretora, na escola de educação infantil Vereador José Feritas, pelo
segundo mandato eletivo, sempre desenvolvendo ações voltadas a comunidade local, englobando a inserção
de pais de alunos, com o intuito de maior interação com a unidade escolar, bem como, no enfoque de
palestras do ensino inclusivo.

Ademais, mesmo com as precariedades e dificuldades que permeavam a região, sempre se muniu de força
de vontade para aprimorar seus conhecimentos, fazendo cursos e especializações para melhor atender seu
mister.

Desta forma, considerando a efetiva contribuição para a melhoria da educação pública no Município de
Colider e adjacências, sempre se pautando em conduta ética e proba, nada mais justo o recebimento do
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título de cidadã mato-grossense.

Assim, esperamos contar com os N. Pares para a aprovação da presente propositura, concedendo o título de
cidadão mato-grossense a Sra. Nilza Romualdo dos Santos, em face de sua dedicação, experiência e
compromisso em prol dos mato-grossenses.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Abril de 2018

 

Silvano Amaral
Deputado Estadual
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