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Conceder Título de Cidadão Mato-grossense a
Senhora  Teresa  de  Pazos  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 Teresa de Pazos 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 Teresa de
Pazos da Silva, natural de Arapongas estado do Paraná. Mudou se para Mato Grosso em 1984 já
concursada pela Rede Estadual, para atuar como professora. Em 1989 foi trabalhar com formação de
professores para os anos iniciais.

Sua bandeira é : formar professores capazes de perceber as dores do mundo e lutar contra elas. Em 1992
teve a honra de compor o primeiro quadro de professores, que deu início às atividades do Campus
Universitário de Pontes e Lacerda instituição em que atuou até a aposentadoria. Nesse período compôs a
equipe da Delegacia Regional de Ensino com a missão de realizar pesquisas que dessem um diagnóstico
acerca dos enormes índices de evasão e repetência da época. Em 1998, foi eleita secretária de educação de
Pontes e Lacerda, como condição para assumir a missão, autonomia absoluta para realizar todas as
mudanças que achava necessárias.

Concluído o mandato retornou as atividades como professora alternando períodos em que estive na gestão
tanto da Unemat quanto de escola pública. Em 2003 fui para o doutorado concluído com honra quatro
anosdepois. Em 2013 retornou, por cerca de dois anos para a gestão municipal. Nesse curto período criou o
Conselho Municipal de Educação, reformulou o Plano Municipal de Educação, reviu o Plano de Cargos
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Carreira e Salários dos profissionais da educação, melhorou significativamente a estrutura de diversas
escolas.

Além disso, participou da construção da escola Arlindo Antonio Nogueira no Assentamento da Triunfo que
hoje atende a mais de 300 alunos, pois conseguiu também a aprovação do projeto de construção do Instituto
Federal. Atualmente está na inciativa privada conduzindo um projeto que busca oferecer ensino de elevada
qualidade à população que nela estuda. Embora tenha nascido em outro estado, seu coração hoje é
absolutamente mato-grossense. No que diz respeito a sua trajetória dedicou se os últimos 36 anos da sua
vida a colaborar para a construção de uma educação capaz de dar voz aos que mais precisam dela.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Outubro de 2021

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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