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Concede o Título de Cidadã Matogrossense, à
senhora Elia Teresinha Brusamarello.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que
dispõe o Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1º Conceder o Título de Cidadã Matogrossense à Elia Teresinha Brusamarello.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa na modalidade de Projeto de Resolução com objetivo
homenagear a senhora Elia Teresinha Brusamarello por sua contribuição ao Estado de Mato
Grosso.
Elia Teresinha Brusamarello é natural de Quilombo, município de Santa Catarina, mãe de
Felipe Simonini e Nágila Marina Simonini. Chegou em Mato Grosso no dia 19 de fevereiro de
1994, na cidade de Rondonópolis, onde começou seu trabalho no ramo de alimentação em
um restaurante.
Em Outubro de 1996, Elia mudou-se para o município de Itiquira, na região do Mineirinho,
novamente com um restaurante, anexo ao posto Santa Mônica. De lá observou uma boa
procura por hotel, então em 1997 iniciou a construção de um hotel ao lado do posto.
Elia, foi voluntária da Escola Francisco Reis Ávila por mais de 1 ano, até que a escola foi
fechada. Percebendo a necessidade de uma nova escola na região, junto com a Dona
Fátima Couto e de outros interessados, conseguiram o apoio do prefeito que na época era o
Deputado Nininho, para a construção de uma nova escola para o Mineirinho, Escola
Municipal Francisco Andrea Marchett. Lá ela trabalhou por mais 1 ano e meio
voluntariamente. Posteriormente, foi convidada a trabalhar na gestão do Prefeito Nininho,
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como Gerente de Cultura e Turismo. Em seguida foi convidada a assumir o cargo de
Secretária Chefe de Gabinete, onde trabalhou por 4 anos. Depois trabalhou por mais 4 anos
como secretária Chefe de Gabinete com o prefeito Betão. Há dois anos e meio trabalha
como Secretária De gestão de Ouro Branco do Sul, onde se sente realizada e feliz por
contribuir com o desenvolvimento do município e atua também, como microempresária no
ramo de Hotelaria.
Por estas considerações, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso,
proponho a concessão do Título de Cidadã Matogrossense a Senhora Elia Teresinha
Brusamarello.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Setembro de 2019
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