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Concede o Título de Cidadã Mato-grossense à
Sra. Valeria Melli Arisi.

       

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
de Mato Grosso resolve:

Art. 1º Fica concedido à Sra. Valeria Melli Arisi Título de Cidadã Mato-grossense, em virtude dos relevantes
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Filha de Laura Zélia de Mello e Albuquerque Melli nascida em 04 de março de 1969, Natural de Goiânia.
Morou em São Paulo até os 12 anos quando veio para o Mato Grosso acompanhando meus pais e irmãos.

É pedagoga, especialista em educação especial e psicopedagogia formada pela Faculdade Integrada
Unirondon. Atuou como professora na educação regular por 20 anos em várias escolas do município.
Legitimou o trabalho com a Pedagogia Escolar Hospitalar no nosso estado contribuindo inicialmente com as
propostas de saúde e educação na pediatria oncológica do hospital de câncer e posteriormente na AACC-MT.

 

Ampliou as ferramentas envolvendo os aspectos lúdicos terapêuticos da equipe multiprofissional do HUJMe
as tecnologias desenvolvidas no espaço são reconhecidas como projeto de extensão da UFMT no
atendimento à criança com patologia crónica.

*Passeio Terapêutico

*Reunião familiar com construção de maquetes para elucidação de patologia
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* Brinquedo Terapêutico antecipando de forma lúdica os procedimentos invasivos 

*Acolhimento lúdico para vítimas de abuso sexual infantil.

 

Faz parte do Comité de Humanização do hospital. Responde pelo programa de acolhimento a vítimas de
violência sexual infantil do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO que é  referência no estado. Compõe a Equipe
Multiprofissional de Atenção a Criança- EMAC, que atua diretamente nas decisões e rotinas dos pacientes
internados na unidade pediátrica. Assessora pedagógica da secretaria de educação do município e estado
SEDUC e SM.

 

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense
à Senhora Valeria Melli Arisi, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto apresento
a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Novembro de 2018

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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