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      Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:

                   “A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos Deputados que
a compõem, representando o pensamento de sua gente, vem manifestar aos senhores Pedro Marcos de
Campos Lemos e seus irmãos Antonio Humberto e João Paulo,  seu profundo pesar pelo falecimento de sua
mãe  Lygia Maria de Campos Lemos, ocorrido no último dia 31 de janeiro.”

JUSTIFICATIVA

      Dona Lygia foi uma pessoa diferenciada, primeiramente por ter sido uma mãe especial, que manteve sua
família unida até o seu último suspiro.

      Dona Lygia foi uma personagem importantíssima no cenário da comunicação, porque não dizer político.
Uma mulher forte e pioneira, que enfrentou o desafio de assumir cargos públicos relevantes na sua área de
atuação, antes ocupados só por homens

     Dona Lygia possui atuação intensa na comunicação pública e privada de Mato Grosso, desde a década
de 1970 até à primeira metade da década de 1990. Com o jornalista Onofre Ribeiro, ela foi co-fundadora e
editora do jornal Diário de Mato Grosso,   fundado na década de 1970 pelo saudoso Archimedes Pereira
Lima (in memorian).  

     Depois, ajudou o então deputado Benedito Alves Ferraz, então deputado e presidente da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso,  a fundar o Jornal do Dia, extinto na década de 1990. E, depois, novamente com
Onofre Ribeiro e Vilson Menossi, participou da fundação da Revista Contato e, posteriormente, a Rádio Vila
Real FM – hoje pertencente ao empresário João Dorileo Leal – superintendente do Grupo Gazeta de
Comunicação.

        Com José Eduardo do Espírito Santo, João Pereira Marinho Filho e Jê Fernandes, contribuiu para
fundação da Associação dos Jornalistas que, na segunda metade da década de 1980, se tornou o atual
Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso (Sindjor).

      Na vida pública, Lygia Maria de Campos Lemos participou da criação da Assessoria de Imprensa da
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Prefeitura de Cuaibá, que deu origem à atual Secretaria de Inovação e Comunicação (Sicom). E, também,
teve influência na criação o Serviço de Divulgação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o
que originou anos depois na fundação da Secretaria de Comunicação , onde foi secretária e se aposentou na
década de 1990.

         Enaltecemos a contribuição que D. Lygia deu para a história da Comunicação Social no Estado de
Mato Grosso, sendo pioneira em várias frentes de trabalho, com destaque da sua atuação frente a
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

          Dona Lygia foi uma mulher "determinada, franca e um ser humano que fez a diferença.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2018

 

Gilmar Fabris
Deputado Estadual
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