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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense a
Senhora Ceres Regina Pessoa Vieira.

       

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

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Ceres Regina Pessoa Vieira.

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

JUSTIFICATIVA

Nascida na cidade de Esmeralda, no estado do Rio Grande do Sul, em 06 de julho de 1955, chegou em Mato
Grosso no dia 08 de abril de 1971.

Iniciou sua atividade profissional como Servidora Pública em 1979, na Fundação Centro de Reabilitação
Dom Aquino Corrêa, como técnica em Fisioterapia até o ano de 2002, passando por todos os setores de
fisioterapia da fundação, inclusive na oficina ortopédica.

Em 2002 foi para o CERMAC, sendo responsável pela oficina de adaptação e prevenção das doenças
incapacitantes, hanseníase e diabetes até a data da sua aposentadoria.

Nos seus 33 anos como servidora pública, sempre atuou na área da fisioterapia, reabilitando desde bebês
com hidrocefalia, patologias neurológicas, poli traumatizados e pessoas com hanseníase e diabetes, que são
acometidos por sequelas físicas.

Mesmo aposentada, a senhora Ceres Regina Pessoa Vieira ainda atende alguns pacientes humildes, que
confiam no seu trabalho, fazendo em sua própria casa as adaptações e ajustes nas órteses, necessárias
para que consigam viver com um pouco mais de dignidade.

Filha de Maria José Pessoa Vieira e Genésio Firmino Vieira, a senhora Ceres Regina Pessoa Vieira, tem 3
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filhos e 5 netos.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do Estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense a Senhora Ceres Regina Pessoa
Vieira, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Agosto de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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