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Moção  de  Aplausos  a  senhora  Marta  Luiza
Mignoso,  ex  presidente  da   Associação
Pestalozzi  de  Água  Boa.

    Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:

"A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento da Deputada Janaina Riva, vem manifestar o reconhecimento público nos mais
efusivos aplausos senhora Marta Luiza Mignoso, ex presidente da  Associação Pestalozzi de Água
Boa, em virtude dos relevantes serviços sociais e educacionais prestados no município de Água Boa
e região."

JUSTIFICATIVA

A Associação Pestalozzi de Água Boa surgiu no ano de 1986 com as primeiras ideias a respeito de um
espaço com fins educacionais, destinado à criança carente desde o pré - adolescente, adolescentes, bem
como também para crianças com Necessidades Especiais.

A Professora Nelci Soares Dickmann, vinda do Rio Grande do Sul, a qual trabalhava com Educação Especial,
propôs à comunidade de Água Boa a sua parceria para a criação da Sociedade Pestalozzi. A mesma teve
total apoio das autoridades competentes, dos pais e muitos amigos que aderiram a essa causa.

Em 1987 foi aprovado o Estatuto, sob a coordenação do primeiro Presidente eleito da Sociedade Pestalozzi,
o Sr. Dalcy Militão Bagolin e demais membros da Diretoria. Sendo a primeira Diretora a Sra. Nelci Soares
Dickmann. A escola atende dezenas de alunos especias, de todas as idades e deficiências, na área de
educação, saúde e assistência social.

Merecedora do respeito do Poder Público, presto essa singela homenagem a grande mulher que  luta
dia-a-dia em busca de uma sociedade mais justa e fez um brilhante trabalho à frente da Associação
Pestalozzi de Água Boa no período que esteve em sua direção.
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Pelo exposto, apresento a presente Moção de Aplausos e conto com os demais pares para sua aprovação

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Dezembro de 2021

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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