
Projeto de resolução - ajsazmct

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: ajsazmct
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
15/06/2022
Projeto de resolução nº 424/2022
Protocolo nº 7099/2022
Processo nº 1274/2022
 

Autor: Dep. Ulysses Moraes

Concede Título de Cidadã Mato-Grossense à Sra.
Maria  de  Fátima  Moraes  Duque,  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 Concede Título de Cidadã Mato-Grossense à Sra. Maria de Fátima Moraes Duque, pelos relevantes
trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Maria de Fátima Moraes Duque, portadora do RG: 82979-6, e do CPF: 544.933.151-72, natural de
Linhares/ES, reside no Mato Grosso desde 1963, onde construiu sua história vitoriosa tanto no aspecto
pessoal quanto no profissional.

Graduada em 1995 pela Universidade Federal de Mato Grosso no curso de Letras, Maria de Fátima atuou
durante 25 anos no setor da educação, especialmente na área da educação infantil e no desenvolvimento da
alfabetização, ultrapassando a marca de mais de 500 crianças e adolescentes de baixa renda alfabetizados
no período em que esteve nas Escolas Municipais Dejane Ribeiro e Orzina de Amorim Soares do bairro
Jardim Vitória de Cuiabá.

Em 2001 tornou-se Diretora do Colégio Orzina de Amorim Soares, cargo o qual exerceu até o ano de 2013
quando se aposentou e concluiu com chave de ouro a sua contribuição direta para a educação de inúmeros
crianças, jovens e adolescentes.

Diante disso, entendendo que a Sra. Maria de Fátima Moraes Duque contribuiu efetivamente para o
desenvolvimento social da região pela qual dedicou boa parte da sua vida e que isso vai ao encontro do
interesse público, e em reconhecimento aos reflexos positivos dessas atividades para o Estado de Mato
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Grosso, justifico este título de Cidadã Mato-Grossense para a Sra. Maria de Fátima Moraes Duque, e conto
com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Maio de 2022

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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