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Concede  Título  de  Cidadã  Mato-grossense  a
senhora ISABEL CRISTINA SOARES FRANÇA.

       

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o artigo 26, inciso XXVIII, da
Constituição Estadual, RESOLVE:

 

Artigo 1º Fica concedido a Senhora ISABEL CRISTINA SOARES FRANÇA, o Título de Cidadã
Mato-grossense.

 

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

É notório que nas últimas décadas, o Estado de Mato Grosso, tem recebido vários recursos do âmbito
federal e que tem fomentado o crescimento do Estado de Mato Grosso, gerando melhorias na infraestrutura,
saúde e geração de emprego e renda.  Nesse sentido, cabe a nós, representantes deste Estado, prestar
reconhecimento a alguns profissionais que atual em Brasília, e que muito contribuíram para que estes
recursos fossem adequados à boa técnica jurídica, legislativa e assim fossem viabilizados e executados.

 Isabel é mineira de Belo Horizonte, formada em ciências jurídicas na Pontifícia Universidade Católica do
Estado do Rio de Janeiro, e  Pós Graduada em Direito Constitucional. E se especializou em Orçamento
Público e legislativo na Câmara dos Deputados.

Começou a trabalhar com Parlamentares de Mato Grosso desde o ano de 2003 iniciando com o Deputado
Federal Ricarte de Freitas onde trabalhou com muita dedicação para a liberação de recursos e rádios
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comunitárias, e continuou a se dedicar pelo atendimento aos mato-grossenses trabalhando nos gabinetes
dos deputados Homero Pereira (onde acompanhou e trabalhou pela agricultura familiar na área legislativa e
orçamentária),   o deputado Nilson Leitão (onde coordenou o gabinete em Brasília nos dois mandatos do
Parlamentar, e ainda atuando principalmente na liberação dos recursos extras e de emendas orçamentárias).

Atualmente trabalha com o nosso querido deputado Dr. Leonardo, onde chefia o gabinete de Brasília e
continua desenvolvendo o trabalho que a apresentou ao Estado de Mato Grosso, que é o Orçamento Público
Federal.

 Em 2000 foi condecorada como funcionária padrão da Polícia Federal na área administrativa do órgão, e em
2021 recebeu a Comenda “Bartolomeu de Gusmão” por serviços prestados do então Comandante da
Aeronáutica, o Ten. Brig. Ar Antônio Carlos Moretti. Por todos os seus predicados, por sua elevada
contribuição para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, é que cumpre-me apresentar e submeter o
presente Projeto de Resolução – Título de Cidadã Mato-grossense à senhora Isabel Cristina Soares França,
à qualificada apreciação de meus ilustres Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, para dispensarem
à matéria o devido apoio para a sua acolhida e a merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Setembro de 2021

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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