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Concede o Título de Cidadã Matogrossense, à
senhora Maria de Lourdes Ribas da Veiga.

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 Cidadã Matogrossense a Maria de Lourdes Ribas da Veiga.

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

JUSTIFICATIVA

Maria de Lourdes Ribas da Veiga casou-se em Santo Ângelo Rio Grande do Sul, e com seu esposo vieram
desbravar o estado que na época era um só Mato Grosso. Instalou-se em Rio Verde atualmente Mato
Grosso do Sul, onde teve posto de combustível com restaurante na beira da estrada, seu apelido era
Curiango, pois sempre estava de prontidão no atendimento de seus clientes.

Com o suor desse serviço compraram fazenda em Campo Novo dos Parecis, na época eram poucos
moradores, alguns também sulistas e outros "nativos" da região.

Em 1992 quando sua mãe faleceu resolveu vender suas propriedades e vir para Cuiabá. O filho mais velho
Augusto André Félix da Silva passou no concurso da Embratel e já residia em Cuiabá, seu filho do meio
Alencar Félix da Silva estava aos cuidados do mais velho, ainda tinha sua caçula Andreia Félix da Silva,
assim resolveu vir para proporcionar melhores estudos.

Desde então compraram propriedade rural na estrada da guia onde faziam cultivo de mais de 300 matrizes
de suínos reconhecidos em Mato Grosso como uns dos 10 melhores em infraestrutura, e criação de gado de
corte.

No ano de 1999 separou de seu esposo quando se deparou em casa em tese sem ocupação. Seus filhos
incentivaram aos estudos e trabalho. Assim trabalhou em vários lugares como voluntária para ter ocupação.
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Nas passagens em que se dedicou ao serviço voluntário, desde banho a idosos, injeções, conversas e
alimentos realizava o que era necessário. Em trabalho de campo em Várzea Grande conseguiu descobrir
crianças que estavam sob correntes trancadas em um quarto, conseguiu salvar aquelas crianças dos maus
tratos. Nunca teve medo da vida e sempre enfrentou de frente tudo que a vida lhe deu.

Quando abriu a primeira turma de serviço social na faculdade UNIVAG, incentivada por seus filhos, foi cursar
e em sua conclusão era a aluna mais idosa do curso.

Em seguida quando abriu concurso do estado de Mato Grosso se inscreveu para Analista em sua área
Assistente Social, ficando em 8° lugar. Tomou posse e atualmente exerce a função no protocolo da Seplag,
onde é conhecida como Vovó Lulu.

Todas as Páscoas ela pinta diversos ovos artesanais em sua residência e distribui aos colegas de trabalho,
sendo que muitos deles, possuem os ovinhos em suas mesas como decoração e orgulho da dedicação da
Vovó Lulu.

Além dessas características ela é muito religiosa, católica e frequentadora da Igreja Guadalupe. Participa há
anos das orações de 1.000 aves Marias todos os primeiros domingos do mês, onde são colocadas as
intenções das famílias, amigos que são pedidos em orações.

Ainda faz orações em particulares para diversos doentes. Em uma situação particular, de tanto que se
dedicou a uma criança de 12 anos com câncer, da cidade de Matupá, em que diversas vezes sua mãe ligava
e faziam orações por telefone e  incentivava para que: confiasse em Deus que seu filho seria curado e
alcaçaremos essa graça! E em um dia inesperado, a mãe dessa criança apareceu em sua residência para
lhe agradecer toda dedicação nas orações, pois a haviam alcançado a cura.

Atualmente possui três netos, seu lazer e dedicação continuam sendo visitas a pessoas carentes e aos seus
netos.

Ainda faz uma vez no mês refeição a drogados de rua, compra isopor de Marmitex, prepara as refeições,
distribui refrigerantes e faz as entregas aos drogados. Escolhe os lugares próximos a rodoviária e ao centro
da capital, seus netos e filhos às vezes a acompanham nas entregas por temer o perigo, mas na maioria das
vezes as realiza sozinha.

Maria de Lourdes Ribas da Veiga tem dedicado sua vida em prol do bem estar do próximo e contribui com
uma sociedade melhor para o Estado de Mato Grosso, motivos pelos quais apresento este projeto, na
certeza de ser a homenagem merecida.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Junho de 2019

 

Nininho
Deputado Estadual
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