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Conceder Título de Cidadão Matogrossense a
Senhora  Graciele  Marques  dos  Santos,  pelos
relevantes  trabalhos  prestados  ao  estado  de
Mato Grosso.

        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 Graciele Marques dos Santos, pelos
relevantes trabalhos prestados ao estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de resolução se justifica pelos inúmeros trabalhos prestados pela senhora Graciele
Marques dos Santos, nascida em 24 de junho de 1985, natural de Iporã/PR. Mudou se com sua família para
Sinop, quando  tinha apenas três anos de idade. 

Trabalhou de empregada doméstica, de babá, de serviços gerais em serralheria, de zeladora, esteticista,
auxiliar de professora, trabalhou ainda na diretoria de juventude do município, no cerimonial da prefeitura de
Sinop.

Formou se em Pedagogia na UNEMAT, campus de Sinop. No mesmo campus também realizou um
Especialização em Docência no Ensino Superior. Ainda na UNEMAT, realizou um Mestrado em Educação no
campus de Cáceres/MT.

Atualmente exerce a função de professora concursada da Rede Estadual de Educação Básica e como
professora contratada do Ensino Superior na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Desde sua pré-adolescência atua em projetos sociais, iniciando suas experiências com atuação em grupos
de jovens em igrejas, em seguida em uma ONG que desenvolvia projetos com adolescentes das periferias
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de Sinop. 

Atuou em várias ações junto ao movimento negro, movimento de mulheres, movimentos de juventude,
movimentos culturais, movimentos em prol da educação pública e gratuita, entre outros. Foi presidente do
Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UNEMAT.

É sindicalizada ao Sindicato dos Profissionais da Educação de Mato Grosso-SINTEP e à Associação dos
Docentes da Unemat – ADUNEMAT, faz parte do Coletivo Sinop Para Elas e através desses desempenha
sua luta em favor da valorização e respeito às mulheres, em favor da educação de qualidade e em defesa
das minorias. É exemplo profissional pela atuação e dedicação ao município de Sinop e ao estado de Mato
Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Fevereiro de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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