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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 MARIA RITA
TAVARES.

 “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 Maria Rita Tavares, o Título de Cidadã Mato-grossense.

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

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA

Maria Rita Tavares nasceu no dia 17 de março de 1935, na cidade de Santa Rita do Araguaia – GO. Filha de
Aprigio Magalhães Carvalho e Domercina Placidina de Carvalho, casada com Alfredo Luiz Tavares (in
memorim) com quem teve 5 filhos, 3 netos e 2 bisnetos.

No dia 1º de abril de 1955, ainda em lua de mel, veio com seu esposo nordestino para Mato Grosso, mais
especificamente na cidade de Alto Araguaia, onde juntos montaram uma barbearia. Como Maria Rita tinha
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dom para corte e costura logo se tornou uma grande costureira na cidade, deixando sua marca registrada, de
dedicação, amor e perfeição nos seus trabalhos.

Reconhecida pela mãe guerreira e determinada, lutou junto com seu esposo para que a família tivesse uma
qualidade de vida boa e digna.

Abraçaram o município de Alta Araguaia fincando ali raízes profundas que deram bons frutos. O amor pela
cidade fez com que ambos contribuíssem para o seu desenvolvimento e crescimento, uma forma de
retribuição por tudo que receberam em terras mato-grossense.

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 Maria Rita Tavares,
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 04 de Julho de 2018

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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