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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense a
Senhora Marta Silva Campos.

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

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Marta Silva Campos.

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

JUSTIFICATIVA

Nascida na cidade de Aquidauana, no Estado de Mato Grosso do Sul, veio para Rondonópolis, Mato Grosso,
na década de 80.

Na época seu esposo era gerente da Construtora Vicky e participaram da grande alavancada que o
município deu com a inauguração do Loteamento Jardim Iguassu e Jardim Bela Vista.

Em 1993 fundaram a própria imobiliária com mais dois sócios; e vários empreendimentos foram feitos até
1992. Em 1993 fundamos a Imobiliária Pantanal em 07/09/1994 seu esposo, Paulo Barem, veio a falecer no
exercício da profissão.

A senhora Marta Silva Campos ficou com a responsabilidade da criação de 3 filhas menores e continuou a
luta com o apoio de vários corretores que a ajudaram muito.

Há vinte e três anos está à frente da imobiliária e esteve à frente de vários empreendimentos que trouxeram
o desenvolvimento da pujante cidade de Rondonópolis. Foi convidada a ser delegada do CRECI e por vários
anos atuou no combate ao exercício ilegal da profissão.

Com o inicio do whattsapp, fundou o grupo corretores de elite, hoje com mais de 120 corretores no grupo
com o objetivo de se fazer parcerias com os nobres colegas, fortalecer os laços de amizade e
companheirismo, lutar contra o exercício ilegal da profissão e principalmente nos meios virtuais e realizar
trabalhos voluntários de atendimento as famílias carentes do município.
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Vários trabalhos foram realizados com sucesso. Foi também professora da rede estadual e municipal.

A senhora Marta Silva Campos tem mais de 23 anos de atuação no ramo imobiliário e está satisfeita por ter
ajudado a concretizar o sonho de muitas famílias. Ela anda pelos bairros de Rondonópolis e sabe que por ali
ela esteve com seu trabalho, garra e muita força de vontade em fazer acontecer.

É conhecida pelo seu carisma, alegria e entusiasmo.

Por estas considerações, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os relevantes serviços
prestados a sociedade do Estado de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadã
Mato-grossense a Senhora Marta Silva Campos, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

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

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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