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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense a
Senhora Dêmaria Moreira Calaça.

        A ASSEMBLEIA 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 Dêmaria Moreira Calaça.

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

JUSTIFICATIVA

A senhora Dêmaria Moreira Calaça, nascida na cidade Rubiataba, no Estado de Goiás, em 03 de fevereiro
de 1962, filha de Antonio Alves Moreira e Francisca Calaça Moreira.

Seu primeiro contrato de trabalho foi firmado, aos 15 anos, com a empresa “Garcia & Bomfim”, em
Rondonópolis, Mato Grosso.

Já na década de oitenta, foi contratada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, na Secretaria de
Desenvolvimento Social onde adquiriu estabilidade.

Posteriormente retornando ao Estado de mato Grosso, no início de 90, trabalhou no Intermat, Cepromat e 
prestou concurso no Governo de mato Grosso, tendo sido aprovada em 1º lugar, lotada no DETRAN/MT.
Tomou posse em junho de 1995, sendo a primeira funcionária concursada do órgão.

No Detran-MT, desempenhou atividades na Diretoria de Habilitação na função de examinadora, aplicando
exames teóricos e práticos de direção veicular em todas as cidades de Mato Grosso, tendo habilitado
milhares de condutores.

Lotada na Ouvidoria Setorial do Detran-MT, onde por mais de 10 anos atende aos usuários que procuram
serviços no Departamento de Trânsito, com a mesma dedicação a pessoas de diferentes segmentos sociais.

1



Projeto de resolução - wy340zo4

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Atualmente, como Ouvidora Setorial, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, vem prestando serviço
de excelência aos usuários, que se dirigem a esta ouvidoria em busca de orientação, informação, solução de
problemas e mediação de conflitos, primando pela transparência, honestidade competência, normas e
legislação vigentes, que norteia o serviço público.

A senhora Dêmaria Moreira Calaça cursou pós-graduação na área de educação para o trânsito e formação
de condutores, cursou Direito até o 7° semestre e é perita examinadora.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do Estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense a Senhora Dêmaria Moreira
Calaça, 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.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Outubro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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