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CONCEDE À SENHORA DANIELA CAETANO DE
B R I T O ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE.

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 à senhora DANIELA CAETANO DE BRITO, o Título de Cidadã Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Daniela Caetano de Brito nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, filha do pecuarista Carlos Brito e
da professora Maria de Lourdes Caetano de Brito. É casada com o poeta, historiador e bacharel em direito,
Fausto Aquino Azambuja, pessoa escolhida para dividir e compartilhar a caminhada da vida. Além de filha e
esposa dedicada é mãe de Nei Gustavo, Carlos Eduardo e Mariah.

Em 1994 mudou-se para Mato Grosso com seus pais, que acreditou no enorme potencial do Estado e em
especial na Região do Araguaia a ultima fronteira econômica promissora deste País.

Formou-se em Historia e em Direito pela Universidade Estadual de Mato Grosso e especializou-se em
Gestão Pública pela Universidade Federal de Mato Grosso. É moradora da cidade de São Félix lugar
escolhido para viver.

Trabalhou como telefonista, professora em escola pública oficial escrevente e escrivã no fórum local.

Atualmente exerce a advocacia de forma apaixonada, encontrando nessa caminhada, meios de transformar
a vida de muitos moradores do campo, sendo marcante sua atuação na área previdenciária, garantindo
direitos ao homem e mulher do campo. Assessorou várias prefeituras da região (São Félix, Alto Boa Vista,
Luciara e Novo Santo Antônio), levando a mensagem de gestão pública continuada.  É militante da vida.
Patrocinou e patrocina causas polêmicas em defesa de mulheres menos favorecidas, tendo sido alvo de
ameaças.

1



Em 2012 posicionou-se ao lado de mais de 6000 (seis mil) pessoas, alvo da maior injustiça social vista neste
país; a retirada do povo do Distrito de Estrela do Araguaia, tendo viajado ao lado de 300 mulheres para
Brasília em defesa da convivência do índio e dos não índios, acreditando na possibilidade de convivência
entre os povos, e combatendo a construção de muros étnicos no Araguaia.

É Vice-Presidente do Sindicato Rural de São Félix onde defende a consolidação da cadeia produtiva do
peixe na região em especial a do pirarucu, como alternativa econômica sustentável.

Daniela Caetano de Brito pela imensa contribuição como esposa, mãe, professora, advogada e agente
pública no município de São Felix e Região, extremo a minha satisfação pela sua desenvolução.

Assim, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora
Daniela Caetano de Brito, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito. Para tanto, apresento
a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.
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Baiano Filho
Deputado Estadual
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