
Projeto de resolução - pebsrj8b

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: pebsrj8b
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
20/06/2018
Projeto de resolução nº 502/2018
Protocolo nº 3452/2018
Processo nº 894/2018
 

Autor: Dep. Wilson Santos

Concede  a  Comenda  Dante  de  Oliveira  à
Ilustríssima Senhora  Maria  Benedita  Martins
de Oliveira.

        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 a Comenda Dante de Oliveira à Ilustríssima Senhora Maria Benedita Martins de
Oliveira.

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

JUSTIFICATIVA

Maria Benedita Martins de Oliveira

D. MARIA, nascida em 1º/05/1921, na cidade de Cuiabá-MT, morou no município de Poconé até os 12 anos,
quando então voltou à Cuiabá para estudar e se instalou no Asilo Santa Rita onde morou por um ano, logo
depois foi morar na casa de Guilhermina, estudou na Escola Normal, onde se formou professora, apesar
disso, exerceu muito pouco o magistério, mas teve a felicidade de ter sido professora de Dom José, Bispo de
Cáceres, o que a enche de orgulho.

Casou-se com Sebastião Oliveira, mais conhecido como Dr. Paraná, em 08/05/1942, com quem teve 7 (sete)
filhos: Bernardo (falecido em 1972), Yolanda, Armando, Lucia (falecida em 2014), Dante (falecido em 2006),
Inês e Eneida, dos quais ela tem muito orgulho de todos.

Dr. Paraná, sempre gostou de política e esteve muito presente nas decisões de seus filhos, junto com D.
Maria. Dr. Paraná foi filiado a UDN, foi deputado Constituinte, e ajudou a escrever a Constituição do Estado
de Mato Grosso, pós Estado Novo. Foi prefeito de Santo Antônio em 1942, Deputado Estadual em 1947, e
em 1954 foi nomeado o primeiro Procurador Geral do Tribunal de Contas do Estado, indicado pelo
Governador Fernando Correa da Costa.

D. Maria e Dr. Paraná, sempre muito preocupados com a formação dos filhos, não queriam a candidatura do
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Dante a vereador, foram contra, com medo dos modos de fazer política à época. Lucia foi a única da família
a dar o apoio a candidatura, emprestou o fusca para Dante fazer campanha. Infelizmente, Dante não se
elegeu a vereador, mas após a derrota D. Maria, mãe presente e sempre preocupada foi dar o seu apoio e
passar uns tempos no Rio com ele.

D. Maria, mulher guerreira e de fibra, mora na mesma casa desde o ano de 1963. Comanda a casa com
lucidez em seus plenos 97 anos. Recebe com orgulho e prazer, diariamente para o famoso café da manhã,
“Bom dia, Maria” suas filhas e seu filho, Armando, seus netos e bisnetos, genros e nora, a irmã, cunhada,
sobrinhos e amigos também preenche o dia da D. Maria com suas visitas. Adora a casa cheia. Esse carinho
e presença constante dos seus familiares e amigos parecem dar sentido à vida da D. Maria. É uma católica
fervorosa e diariamente reza o terço, faz a novena do Pai Eterno em intenção dos familiares e amigos.
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Deputado Estadual
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