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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense a
Senhora Izabel Torres Bueno.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe
o Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1°. Fica concedido o Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Izabel Torres Bueno.

Art. 2°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Izabel Torres Bueno, nascida em 14/05//1971, em Andradina - SP, filha de Helena Torres Bueno e Aristides
Bueno, têm duas filhas, Gabriella Torres Bueno e Amanda Torres Bueno Silva, e avó de Aurora Catarina
Bueno Ferrari.

Chegou em Rondonópolis em setembro de 2004, acompanhada pelas filhas pequenas, uma com 5 (cinco)
anos e outra com 6 (seis) anos de idade. Após um mês de moradia já iniciou as atividades como repórter
pela TV Cidade, SBT.

Um ano depois ficou desempregada, por seis meses, e durante esse período desenvolveu várias atividades,
foi vendedora de guloseimas nas portas das escolas, feirante, e diarista em casas de família.

Passado esse período, foi contrata pela TV Cidade já com a bandeira da RECORD, mesmo período em que
acumulou a função de apresentadora e repórter na extinta Radio Clube, onde trabalhou durante 5 (cinco)
anos ao lado do querido João Gomes.

Na TV Cidade Record, permaneceu por 8 (oito) anos, onde posteriormente foi para o SBT TV Rondon, junto
às assessorias de imprensa da EXPOSSUL, junto com o saudoso Paulo Melo. Também foi Redatora e
jornalista do Site Agora MT e Gazeta MT, além de prestar assessoria em campanhas eleitorais.

Atualmente faz parte da equipe da 105 FM, na bancada ao lado do Titular Sr. Agnelo Corbelino,
apresentando o programa passando a limpo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 7H as 9H da manhã.
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Ao longo destes 17 anos de estrada junto ao município de Rondonópolis principalmente na área da imprensa
local, em busca de levar a verdade e a informação para o ouvinte e telespectador, e principalmente para os
cidadãos Rondonopolitanos.

Por prestar um brilhante trabalho em prol da comunicação e imprensa do município de Rondonópolis no
Estado de Mato Grosso, merece esta justa homenagem em face ao seu relevante trabalho e conquistas,
motivo pelo qual conclamo o apoio de meus Nobres Pares na aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2022

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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