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Conceder Título de Cidadão Matogrossense a
Senhora  Helisbetanea  Belo  Silva  Mangieri,
pelos relevantes trabalhos prestados ao estado
de Mato Grosso.

        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 Cidadão Matogrossense a Senhora Helisbetanea Belo Silva Mangieri, pelos
relevantes trabalhos prestados ao estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de resolução se justifica pelos inúmeros trabalhos prestados pela senhora Helisbetanea
Belo Silva Mangieri, nascida em abril de 1970 na cidade de Monção, no estado do Maranhão. 

Em 1978, mudou se para a região de Peixoto de Azevedo, onde o patriarca da família se dedicou à
logística em equipamentos para garimpos.

O município tem sua fundação no ano 1986, momento onde Helisbetanea completou os estudos e é
diplomada como técnica em contabilidade, desenvolvendo atividades na Região.

Em 1996, veio para Cuiabá, realizando atividades administrativas e parcerias no mercado de roupas de
festa, principalmente na divulgação de empresas desse setor econômico.

Formada em Marketing e Publicidade pela Univag, em 2005, ampliou a sua rede de contatos de artesãs
da região, sendo atraída pela ideia de atividades cooperativas de pequenos empreendedores, tanto na
capital como no interior, principalmente na região do nortão.

Casada desde 2009, onde junto da sua família, procura novos horizontes para divulgação do potencial
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regional nas artes.

Atualmente, é empreendedora com reconhecimento nacional no mercado de produtos artesanais de
acessórios femininos, participando em grupos de cooperação e colaboração de mulheres artesãs do
estado de Mato Grosso, divulgando cada vez mais o potencial dos produtos da região para o mundo.  

É exemplo profissional pela atuação e dedicação ao município de Cuiabá e ao estado de Mato Grosso. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Março de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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