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A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o artigo 26, inciso XXVIII, da
Constituição Estadual, RESOLVE:

 

Artigo 1º Fica concedido a Senhora Patrícia Costa Gonçalves, o Título de Cidadão Mato-grossense.

 

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

É notório que nas últimas décadas, o Estado de Mato Grosso, tem recebido um intenso fluxo migratório,
sendo este das mais variadas regiões de nosso país. Nesse sentido, cabe a nós, representantes deste
Estado, prestar reconhecimento a alguns desses novos cidadãos, como é o caso do Patrícia Costa
Gonçalves.

 

Patrícia Costa Gonçalves, nascida em Goiânia, Goiás em 29 de outubro de 1976, casada, mãe de três filhos
e avó de dois netos, Vereadora pelo Município de Nova Nazaré.

Atuou em 2009 como chefe de departamento de ensino na Secretaria de Educação;

2010 trabalhou secretaria de Saúde, como reguladora;
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2012 candidatou-se a vereadora, onde conseguiu ser primeira suplente;

2014 formou-se em serviço social, pós- graduada, em Serviço Social;

2016 conseguiu êxito, eleita vereadora, em 2020 disputou a reeleição, onde saiu novamente vitoriosa pelo
PSDB, concursada desde 2017, pelo CRAS, onde presta serviços de atendimento como referência

Desde o ano de 2017 primeiro mandato na luta incansável pelo título dos assentamentos em Nova Nazaré
solicitação junto à casa civil em 2017 da Ponte do Rio das mortes,  trabalhos prestados na secretaria de
Saúde a muitos munícipes.

 

Por todos os seus predicados, por sua elevada contribuição para o desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso, é que cumpre-me apresentar e submeter o presente Projeto de Resolução – Título de Cidadão
Mato-grossense a senhora Patrícia Costa Gonçalves, à qualificada apreciação de meus ilustres Pares, aos
quais conclamo, nesta oportunidade, para dispensarem à matéria o devido apoio para a sua acolhida e a
merecida aprovação.

                                                                                                                           

 

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

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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