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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 O
MATOGROSSENSE  A  SENHORA  CLAUDIA
APARECIDA  SARUBO.

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 Cidadão Matogrossense a senhora CLAUDIA APARECIDA SARUBO, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Claudia Aparecida Sarubo é natural de Campo Mourão-PR, é casada e tem dois filhos. Veio para o estado de
Mato Grosso em dezembro de 2001 e se estabeleceu no município de Sorriso.

Claudia é jornalista, cerimonialista, organizadora de eventos, Secretária de Conselhos e Secretária executiva.

Exerceu vários cargos ao longo de sua vida:

2014/2015 – Coordenadora da assessoria de imprensa da Prefeitura de Lucas do Rio Verde (Coordenadora
da Sala de Situação, Coordenadora do Programa Vizinho Solitário, Colaboradora nos atendimentos do
gabinete do prefeito, colaboradora para implantação do Projeto Comercio Solitário, coordenadora da agenda
do Gerente de Cidades entre outros trabalhos de assessoria e coordenadoria).

2009-2012 – Coordenadora do cerimonial da prefeitura de Sorriso. Organizadora do programa Sorriso em
Movimento 2009/2010 (programa esse que leva as ações da prefeitura para os bairros e distritos de Sorriso).
Organizadora do Natal Luz 2009/2011 – 1º Reveillon Popular 2009/2010, organizadora da festa das crianças
2009/2010, Bairro Cultural 201, PAC 2011. Reunião com governadores de diversos estados brasileiros.
Cerimônia para receber empresários e investidores chineses. Coordenadora de eventos da Exporriso,
coordenadora do lançamento nacional do plantio da safra de soja 2012/2013 com a presença do senhor
Ministro da Agricultura e pecuária Mendes Ribeiro Filho, coordenadora da cerimônia de premiação do
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empresário e agricultor destaque realizado pela Associação Comercial de Sorriso, organizadora da palestra
da senadora Katia Abreu e diversas outras autoridades e escritores, como Ziraldo, Mauricio de Souza.
Diversas inaugurações. Eventos culturais e esportivos, carnaval, Fetran, jogos escolares, jogos estudantis,
jogos empresariais dentre outros. Coordenadora do camarote e premiação Campeonato Brasileiro de
Motocross por 2 edições além dos campeonatos estaduais de MotoCross.

2007/2008 – Assessora de Imprensa da presidência e coordenadora do cerimonial da Câmara Municipal de
Sorriso - organizei a primeira semana da mulher da Câmara de vereadores, oferecendo cursos e
brincadeiras para as diversas classes de mulheres. Organizei e fiz parte da escolha dos dois prêmios para a
Mulher pela Câmara de Vereadores, realizei diversos eventos de entregas de títulos e honrarias pela Câmara
de vereadores bem como elaboração, organização da posse dos vereadores e prefeito em 2009.

2004-2005 – Jornalista Jornal O Diário/Sorriso MT – Além de jornalista organizei juntamente com a
vice-presidente da Associação Comercial de Sorriso Neiva Dalla Valle o 1º Natal Luz do Município.

2002-2003 – Assessora de Imprensa – Câmara Municipal de Vereadores /Sorriso MT – Além de assessora,
organizava os eventos como audiências públicas, sessão itinerante e sessão solene.

Claudia sempre foi atuante em obras sociais, é voluntária do centro de Convivência da 3° idade, valorizando
a qualidade de vida dos idosos.

Faz parte da instituição Amigo do Idoso e Amigo da Criança – Peti.

Ademais, é voluntária em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos, buscando o
reestabelecimento físico e mental dessas pessoas que tanto necessitam do apoio da sociedade.

Por essas e muitas outras realizações importantes para nosso Estado, é que peço a aprovação do presente
Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadão Matogrossense a Senhora Claudia Aparecida
Sarubo, pelos seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Novembro de 2018

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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