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CONCEDE  A  SENHORA  JANAILZA  TAVEIRA
L E I T E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE.

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 à senhora JANAILZA TAVEIRA LEITE, o Título de Cidadã Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Janailza Taveira Leite nasceu no município de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte, filha do senhor
Ademar Taveira e dona Maria de Lourdes Ferreira Camaru, casada com Wemes Pereira Leite.

Janailza Taveira Leite reside em São Felix do Araguaia - MT, atualmente é Prefeita, Advogada e
Empresária, sendo uma das grandes defensoras das causas do Araguaia, sempre foi uma mulher que
participou, defendeu e acreditou no progresso da Região Norte Araguaia.

Em 2011, mudou-se para o Mato Grosso, no município de São Felix do Araguaia, onde foi conciliadora da
Comarca de São Felix do Araguaia até abril de 2013. E ao mesmo tempo prestava assessoria jurídica ao
munícipio vizinho, Novo Santo Antônio.

Em 2014 fundou a Empresa Taveira Leite & Camaru Assessoria S/C em São Felix do Araguaia onde presta
assessoria jurídica para no Estado e no País.

Em 2015, Foi assessora jurídica da Câmara Municipal de Serra Nova Dourada.

Em 2015, vive sua primeira experiência na política, filiando-se no SD Solidariedade.
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Em 2016 é eleita Prefeita Municipal de São Felix do Araguaia, com mais de 60% dos votos válidos.

Sua gestão é marcada com várias ações como: transparência, compromisso e respeito ao ser humano,
buscando sempre investimentos nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento sócio econômico.

Janailza Taveira Leite ninguém conhece melhor o seu amor pelo município de São Felix do Araguaia do
que você mesma, você sabe o que sente quando vê o seu município avançar nas transformações sociais
que tanto deseja você mulher obstinada e aguerrida que entrou em campo com sua equipe campeã e
escreverá o seu nome na história de São Felix do Araguaia e do Estado de Mato Grosso na busca continua
de fazer São Felix do Araguaia referência na Região em desenvolvimento turístico, cultural e com geração de
oportunidades para todos.

Janailza Taveira Leite pela imensa contribuição como esposa, profissional e mulher pública no município de
São Felix do Araguaia e Região, demonstrações de estima a minha satisfação pela sua desenvolução.

Destarte, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora
Janailza Taveira Leite, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito.

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos Nobres Pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Agosto de 2017

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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