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Concede o Título de Cidadã Mato-grossense à
Sra. Maria da Gloria Borges da Silva.

      A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso resolve: 

Art. 1º Fica concedido à Sra. Maria da Gloria Borges da Silva o Título de Cidadã Mato-grossense, em virtude
dos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Allan Kardec
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Maria da Gloria Borges da Silva, agricultora familiar, natural de Virgolândia-MG, filha dos trabalhadores rurais
Sr. João Simão da Silva e Sra. Maria Helenita dos Santos, passa a residir na comunidade Cambauva, no
município de Pedra Preta-MT, no ano de 1971. 

Usufruiu de uma criação consubstanciada nos valores da vida rural, participando desde a terna infância no
desenvolvimento da agricultura familiar, base da trajetória louvável e dedicada a luta em defesa das
trabalhadoras e dos trabalhadores do campo, dos movimentos sociais e da agricultura familiar.

Trilhou um caminho de luta inestimável, em 1996 filiada ao Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores
Rurais de Pedra Preta-MT, no qual exerceu a função de tesoureira de 1999 a 2002; de 2002 a 2010, assumiu
a diretoria de Assalariados da Federação das Trabalhadoras e dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Mato Grosso-FETAGRI/MT; entre 2003 e 2014 foi suplente da diretoria da Confederação Nacional das
Trabalhadoras e dos Trabalhadores na Agricultura-CONTAG; em 2010 foi conduzida à diretoria da Secretária
de Mulheres da Federação das Trabalhadoras e dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato
Grosso-FETAGRI/MT; no mesmo ano recebeu a incumbência da função como titular do Conselho Estadual
dos Direitos da Mulher do Estado de Mato Grosso; em 2013 foi eleita tesoureira da Central das
Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Brasil em Mato Grosso- CTB/MT; exerceu a função de presidente do
Conselho Estadual do Trabalho e Emprego; desempenhou, por um biênio, o posto de membro da Comissão
de Ética da CONTAG; atualmente é assessora especial para Assuntos Sindicais da Nova Central Sindical de
Trabalhadores do Estado de Mato Grosso-NCST/MT. 

Inconteste, é uma cidadã ativa na sociedade, e o reconhecimento da importância da participação
político-partidária, desagua na filiação ao Partido Comunista do Brasil-PCdoB. 

Uma referência da atuação de excelência desenvolvida pela mulher brasileira no campo, cujo trabalho
realizado merece destaque e primorosa valorização, com sua atuação no combate as desigualdades sociais
e pelos direitos do povo do campo, trabalho primordial para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense
à Senhora Maria da Gloria Borges da Silva, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para
tanto apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação.
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