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Concede o Título de cidadão Mato-grossense a
senhora Ângela Maria Pereira.

        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 cidadão Mato-grossense a senhora Ângela Maria Pereira.

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

JUSTIFICATIVA

Sra. Ângela Maria Pereira é natural da cidade de Aimorés-MG, nascida em 18/10/1959, em uma
família que sempre exerceu atividades rurais naquele Estado, sendo que em 1973 veio para
Mato Grosso em busca de melhores condições de vida juntamente com sua família.

Casada com Pedro Augusto Pereira, mãe de família, possui dois filhos, Anderson Pereira e
Rogério Pereira.

Morou nas cidades de Salto do Céu, Araputanga e Pontes e Lacerda, onde reside atualmente,
vivendo hoje como empresária, administrando um hotel naquela cidade.

Mulher religiosa, participa ativamente da religião Católita , tendo sempre atuado fortemente
junto aos movimentos paroquiais nas cidades em que residiu em prol das pessoas mais
carentes e necessitadas.

Em Salto do Céu participava do grupo de voluntárias que faziam visitas aos doentes e carentes
da cidade, além de trabalhos em eventos da paróquia.

Em Araputanga ingressou na Renovação Carismática Católica e pastoral carcerária, visitando
os presos da cidade, dando apoio espiritual a pessoas que não tinham a quem se socorrer.

Chegando a Pontes e Lacerda, ingressou na pastoral da criança e apoiou nos eventos
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paróquias juntamente com seu marido Sr. Pedro Augusto que fora coordenador geral da
paróquia de Pontes e Lacerda por seis anos, onde realizaram vários eventos e festas em prol da
finalização da construção da igreja matriz.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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