
Projeto de resolução - l1cuiy2k

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Baiano Filho

CONCEDE À SENHORA FABIANA APARECIDA
C O R T E ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
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 FABIANA APARECIDA CORTE, o Título de Cidadã Mato-Grossense.

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

 

JUSTIFICATIVA

Fabiana Aparecida Corte nasceu em 29 de agosto de 1980 no município de Jatai no Estado de Goiás, filha
do senhor Jose Francisco Corte e dona Antônia de Fatima Miranda Corte, solteira e é mãe de Jose Antônio
dos Santos Neto.

Fabiana Aparecida Corte atualmente está vereadora em Pontal do Araguaia – MT, graduada em pedagogia
é professora na Universidade Norte do Paraná em Barra do Garças-MT, para alcançar os seus objetivos
começou a trabalhar cedo, fato que não a desanimou só aumentou a sua vontade em trabalhar.

Em 1994 mudou-se com seus pais para Mato Grosso no município de Barra do Garças, onde residiam e
possuíam uma fazenda no município vizinho Pontal do Araguaia-MT. Seus pais encontraram em Pontal do
Araguaia, esperanças de felicidade, com clima bom, água e terra fértil, descobriu que ali era o lugar para
começar uma nova etapa da vida com a sua família.

Em 1999, assume o cargo de secretaria na Prefeitura municipal de Pontal do Araguaia.

Em 2004 nascimento do seu filho, Jose Antônio dos Santos Neto.

Em 2005 trabalhou como vendedora de na Loja Araguaia em Barra do Garças.
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Em 2007 Trabalho com gerente na Loja Hype em Barra do Garças.

Em 2010 Trabalhou como autônoma na venda de roupas.

Em 2012 formou-se em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná UNOPAR e foi admitida no quadro de
colaboradores da Universidade Norte do Paraná UNOPAR em Barra do Garças como Tutora.

Em 2013 Trabalhou como assessora pedagógica municipal Pontal do Araguaia.

Em 2016 vive sua primeira experiência na política eleita com 236 votos ao cargo de Vereadora foi a mais
votada do partido PSD e a quarta no geral.

Fabiana Aparecida Corte pela imensa contribuição como mãe, profissional e mulher pública no município
de Pontal do Araguaia e Região, extremo a minha satisfação pela sua desenvolução.

Assim, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora
Fabiana Aparecida Corte, 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 11 de Abril de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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