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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  ANALCIDES
PEREIRA SOARES.

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO”, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

1º - Fica concedida a Senhora Analcides Pereira Soares, o Título de Cidadã Mato-grossense.

2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Analcides Pereira Soares nasceu em 24 de novembro de 1945 em Biguaçú, Santa Catarina. Filha de Antônio
Pereira e Maria Nair Muller Pereira mudou-se para o estado do Paraná com sua família ainda criança (1951).
Lá se casou, teve cinco filhos, estudou pedagogia e se dedicou a educação como professora.

No ano de 1977 veio para Mato Grosso, onde lecionou por mais de 14 anos nas cidades de Vera e Várzea
Grande.

Em 1991, já aposentada, mudou-se para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, dedicando-se
a trabalhos sociais voluntários. Foi convidada pela comunidade São Pedro, do bairro Jardim Aeroporto para
coordenar a comunidade na qual construiu a primeira igreja católica do bairro.

Criou um grupo de jovens para participar nos trabalhos da comunidade, dentre eles o plantio de árvores nos
canteiros da avenida principal do bairro.

Em 1997, fundou em Vila Bela a Pastoral da Criança, sendo coordenadora por mais de 15 anos. Formou um
grupo de líderes que faziam visitas mensais as famílias carentes e colhiam dados sobre as crianças e as
gestantes. 

Construiu a casa da Pastoral da Criança para melhorar o atendimento às famílias carentes.
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Criou uma escolhinha de música com 32 jovens e adolescentes com vários tipos de instrumentos,
oferecendo oportunidade para desenvolverem seus talentos musicais e ocuparem seu tempo com boas
atividades.

Foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município e membro do Conselho de Saúde e
do Conselho de Habitação.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade
mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora Analcides Pereira
Soares, que indiscutivelmente merece todas as honras e 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 19 de Fevereiro de 2018

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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