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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE A SENHORA Renata Gomes
de Oliveira.

        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 Cidadão Mato-Grossense a Senhora Renata Gomes de Oliveira.

 

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

JUSTIFICATIVA

         A Sra. Renata Gomes de Oliveira, divorciada, 43 anos e nasceu em Uberlândia-MG. É mãe de Lucas
de 14 anos e possui formação em administração, gestão de RH e especialista em gestão da Qualidade e
gestão hospitalar, bem como é mestranda em gestão hospitalar.

              Veio para Mato Grosso em junho de 2001 para acompanhar seus pais que mudaram para Cuiabá
em 2000.

             Iniciou sua trajetória profissional na Unimed Cuiabá, onde começou como operadora de
telemarketing e chegou a ser coordenadora de qualidade e padrão atendimento, onde prestou seus serviços
por 10 anos.

              Desde 2001 instrutora no Senac nós cursos de aprendizagem profissional, qualificação e gestão. Já
em 2010 iniciou suas atividades no Senai MT onde ficou por 10 anos como gestora da qualidade e da
auditoria.

                  Foi em 2011 professora universitária, nos cursos de administração, recursos humanos e logística.
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             Em 2019 iniciou como assessora da diretoria no hospital de câncer, passando a coordenadora do
acolhimento hospitalar e hoje gerente administrativa, na missão de ajudar na missão do hospital de salvar
vidas.

             Vale ressaltar, que desde 2001 realiza trabalhos voluntários nos asilos, creches e em 2015 iniciou o
trabalho de voluntariado nos hospitais de Cuiabá, tais como o: HMC, Santa Casa, Santa Helena e Hospital
do Câncer, desempenhando o papel de palhaça hospitalar levando a alegria para os pacientes.

               Destarte, por todo o exposto, cremos ser, a Senhora Renata Gomes de Oliveira, merecedora de tal
honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais Pares com assento nesta Casa de
Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Junho de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual
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