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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 O
MATO-GROSSENSE  À  SENHORA  LÍLIAN
BARTOLAZZI  LAURINDO  BIANCHINI

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 Mato-Grossense à senhora, LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO
BIANCHINI pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini nasceu em Minas Gerais na cidade de Governador Valadares onde
morou até os 9 anos de idade. Mudou-se para a região serrana do estado do Rio de Janeiro e
posteriormente para o interior do estado do Rio.

Cursou a faculdade de direito na cidade de Itaperuna- RJ onde se formou em dezembro de 2008. Atuou
como advogada e iniciou seus estudos para concurso público, sendo aprovada para magistratura no Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando se mudou do Estado do Rio de Janeiro para tomar posse no
dia 13/07/2015, deixando sua família para morar e trabalhar aqui. 

Como Magistrada, desenvolveu no Estado importantes trabalhos nas comarcas em região de fronteira desde
2015, jurisdicionando inicialmente na comarca de Porto Esperidião na área criminal, a qual é sensível em
razão de ser região próxima à Bolívia e onde o índice de criminalidade é alto, nos processos cíveis, nos
quais é necessário um olhar sensível e compreensível para o modo de vida da população local que destoa
do que é encontrado nos grandes centros e que devem ser considerados quando da análise das situações
que são submetidas à apreciação judicial. Também, na comarca de São José de Quatro Marcos, em ações
voltadas para a infância e juventude através dos projetos que são anualmente implementados.

No ano de 2018 Lílian realizou na comarca de São José dos Quatro Marcos e Porto Esperidião o “Projeto
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da Copinha da Infância e Juventude”, que todo mês de outubro de cada ano mobiliza os estudantes a
participarem de competições interescolares, incentivando-os à prática de esportes. Em 2019 fez parte do
“Projeto Lugar de Criança é na Escola” o qual visava arrecadar doações de materiais escolares para
incentivar as crianças nos estudos, sendo doada grande quantidade de material dos qual os estudantes de
escolas carentes se beneficiaram ao longo do ano.

Também realizou ações de conscientização (em ambas as cidades) da população contra o abuso sexual
infanto-juvenil e contra a violência contra a mulher e feminicídio, sendo proferidas palestras em colégios de
ambos os municípios, Fórum da comarca de São José dos Quatro Marcos, Câmaras dos Vereadores de
Porto Esperidião e Faculdade de Quatro Marcos-FQM.

Outros Projetos realizados foram “Projeto Natal Sem Fome” que realiza a doação de alimentos para famílias
carentes na época do natal, “Projeto Amigos do Bem” que arrecada cestas básicas, agasalhos e cobertores
às famílias carentes, “Projeto Páscoa Legal”, “Projeto Reconstruindo Elos – Um caminho para a
ressocialização”, “Projeto Campanha do Agasalho” e o “Projeto Ressignificar – Um novo sentido para a vida”.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Setembro de 2020

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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