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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  NEUZA
FÁTIMA  DE  ALMEIDA  POMBO.

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 a Senhora Neuza Fátima de Almeida Pombo, o Título de cidadã Mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

NEUZA FÁTIMA DE ALMEIDA POMBO, nasceu em Mamborê, no Paraná. Filha de Rodrigo Almeida e Nair
Almeida. E casada e tem dois filhos: Grezielle Regina e Rogério Rodrigues.

Chegou a Mato Grosso para morar em Juína desde 1986. Foi professora da Escola Estadual DR. Arthur
Maciel. A educação sempre foi um marco na vida de Neuza, onde se desenvolveu profissionalmente.

Nesta escola trabalhou com pais e alunos para alcançar e realizar com bravura as metas estipuladas pela
educação, por um período de 16 anos.

Desenvolveu vários projetos de gestão, como a apresentação da peça teatral Paixão de Cristo, Encontro
sócio educacional, implantação do simulado semestralmente, formação continuada para os profissionais da
educação que atuavam na escola, projeto de ação de graças, distribuição de cestas básicas as famílias
carentes, jogos escolares, formaturas em geral e encontros pedagógicos.

A escola em que Neuza trabalhou foi por 7 vezes consecutivas a melhor escola e Neuza a melhor diretora
escola.

Neuza tem relevantes serviços prestados ao estado de Mato Grosso, exercendo uma das mais belas
profissões. Mais do que nunca professora é uma arte de conseguir mediar entre o mundo externo e a sala de
aula, onde se tem um conjunto de pessoas com as mais diversas formas de pensar e se expressar.
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Deste modo, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados a sociedade Mato-Grossense, proponho a concessão do Título de Cidadã
Mato-Grossense a Senhora Neuza Fátima de Almeida Pombo, 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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Saturnino Masson
Deputado Estadual
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