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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃ
MATO-GROSSENSE A SENHORA MARA
RAFAELLE DE SOUZA MENEZES ROCHA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1º Fica concedido Título de Cidadã Mato-grossense a senhora Mara Rafaelle de Souza Menezes
Rocha.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Pernambucana, 32 anos, Enfermeira, especialista em qualidade e segurança do paciente, mestre em
oncologia, mãe de duas crianças, é casada com Glauber Meneses Rocha, Piauense.
Nasceu no dia 30 de junho de 1988, em Talhada no interior de Pernambuco, aos 14 anos foi morar em
Recife para concluir o ensino médio e cursar faculdade de enfermagem, na qual está formada e exerce a
profissão há 11 anos com muito amor e dedicação.
Chegou em Cuiabá em 2014, e logo se apaixonou, acompanhando o esposo que havia sido transferido pela
empresa que trabalhava, sem nenhum amigo nem familiar, escreveu se para ser voluntária no Hospital de
Câncer de Mato Grosso, onde foi chamada e ficou no período de 6 meses.
Logo em seguida foi convidada a fazer parte do quadro de colaboradores do Hospital Geral que encontra-se
atualmente, dedicando a vida para garantir que o melhor atendimento seja prestado a todos nossos
pacientes, e na qual tem orgulho em fazer parte da família HC.
Dona de uma força, garra e determinação, é o pilar da família. Uma referência e inspiração de vida para
aqueles que desejam contribuir de alguma forma para uma melhor sociedade. Palavras como humildade e
carinho definem essa batalhadora que não mede esforços e não faz diferença entre as pessoas.
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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Isto posto, apresento o presente Projeto de Resolução em homenagem a essa brilhante mulher, contando
com apoio dos demais Pares para sua aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Março de 2021

Janaina Riva
Deputada Estadual
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