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Concede o Título de cidadão Mato-grossense a
senhora Maysa Ferreira Amancio Vital.

        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 título de cidadão Mato-grossense a senhora Maysa Ferreira Amancio Vital.

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

JUSTIFICATIVA

Nasceu em Guaraçaí-SP em 1960 e viveu até 1995 na cidade vizinha Andradina.

No ano de 1996 mudou-se para a cidade de Pontes e Lacerda-MT, juntamente com seu
esposo José Nilson Vital, e seus três filhos menores de idade há época, José Nilson Vital
Júnior, João Renato Vital e Juliana A. Vital, de 14, 10 e 06 anos respectivamente.

Veio com sua família para inicialmente abrir uma propriedade rural recém adquirida em
Pontes e Lacerda, para criar gado.

Desde quando morava no Estado de São Paulo sempre atuou ativamente junto a Igreja
Católica, sendo que em Mato Grosso esse trabalho se intensificou ainda mais.

Na Igreja Católica de Pontes e Lacerda atuou na renovação carismática, pastoral da
catequese, pastoral familiar, pastoral da liturgia, ministro de eucaristia, coordenação
pastoral paroquial, CPP – Conselho Pastoral Paroquial e Coordenação Diocesana de
Catequese de Cáceres.

Posteriormente, além das diversas atividades em prol da comunidade católica, ingressou
no serviço público, na prefeitura municipal de Pontes e Lacerda, como auxiliar de
enfermagem em diversos postos de saúde, e por último como coordenadora do Centro de
Especialidades Médicas daquele município e também como secretária Municipal de
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saúde por um breve período.

No ano de 2004 concorreu ao cargo político de vereadora de Pontes e Lacerda, obtendo
244 votos, resultado que a colocou como suplente de vereadora. 

Ainda mora em Pontes e Lacerda, e hoje seus três filhos são um advogado, um médico e
uma enfermeira, além de 04 netos.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Fevereiro de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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