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Conceder Título de Cidadão Matogrossense a
Senhora  Avani  da  Silva,  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 Avani da Silva, 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 Avani da Silva,
nascida em 10 de Novembro de 1967, na cidade de Turmalina no Estado de São Paulo. 

Chegou em Mato Grosso em 1972 em Águas claras, depois em 1979 mudou se para cidade de São José
dos Quatro Marcos. Sua família viviam nas atividades  da agricultura familiar. Avani começou a trabalhar
desde criança ajudavam na plantações de arroz, feijão e milho em terra de sistema Rendatario.

No ano de 1982 Avani mudou com sua família para Rondonópolis, para uma vida melhor para criar seus três
filhos. Avani é reconhecida no distrito de vila Operária como a primeira mulher pedreira a trabalhar na área
da construção civil. 

Além disso, foi responsável pela fundação do Bairro Ezequiel Ramim aonde as famílias em busca de
moradias entraram nessa área, sempre na lutas pela justiça social. Atualmente, continua a frente  de
associação e também faz parte da diretória da Uramb, Condivo, e da pastoral Afro.

Avani se profissionalizou - se nas áreas Eletrecista, encanadoura Cozinhieira e outras. Mulher guerreira
sempre na defesa dos menos favorecidos. É exemplo profissional pela atuação e dedicação ao município de
Rondonópolis e ao estado de Mato Grosso.
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