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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  CRISTIANA
BEZERRA.

        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 o Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Cristiana Bezerra.

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

JUSTIFICATIVA

 

Cristiana Bezerra, psicóloga, nascida em 1975 em uma pequena cidade do interior do Paraná, mas foi
criada em Curitiba passando lá toda a infância e adolescência. Sua história com Mato Grosso começa
quando (bem antes do seu nascimento) o avô paterno decide  explorar as terras Mato-grossenses sendo  um
dos pioneiros da cidade de Tangará da Serra. Seu pai filho mais velho permaneceu no Paraná até a década
de 90, quando então resolve mudar-se para Mato grosso, iniciando aqui sua história com essa terra.

Desde muito cedo já era caracterizada  pela família e amigos  como alguém que tinha facilidade em lidar com
as pessoas, gostava de ajudar, o que a fez na adolescência envolver-se de forma acentuada em clubes de
serviços Lions, Rotary, tornando ainda mais aflorada o desejo de fazer diferença na vida das pessoas.

Em 2004 formou-se em Psicologia pela universidade de Cuiabá, atuando inicialmente na Gestão de
empresas, mas a clínica que já era destino certo sendo foi só uma questão de tempo e não demorou chegar.

Em  2006 iniciou os trabalhos na clinica. Posterior a este fez formação em Neuropsicologia  e reabilitação
Neuropsicológica pela USP- SP. Já foi professora na formação de oficias da policia Militar, faz parte da
equipe de avaliação de implante coclear do Hospital Otorrino de Cuiabá.

Isto posto, apresento o presente Projeto de resolução, com intuito de homagear essa importante
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personalidade, mulher, profissional que contribui muito para o progresso do nosso Estado ao tempo que
conto com apoio dos demais Pares para sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Maio de 2022

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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