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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE A DEPUTADA MARILEI DE
SOUZA LIMA -CANTORA MARA LIMA.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Mato-grossense a Deputada Marilei de Souza Lima - Cantora
Mara Lima.

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

JUSTIFICATIVA

Natural de Francisco Beltrão, na região Sudoeste do Paraná, Marilei de Souza Lima é evangélica e cantora
gospel há mais de 35 anos. Filha do militar Constantino Lima dos Santos e da professora Tereza Nonato dos
Santos, nasceu em 07 de janeiro de 1961, em uma família muito humilde. Ainda pequena já mostrava talento
para a música, o tempo foi passando e Deus começou falar profundamente em seu coração, para que
louvasse o seu Nome.

Mara resistiu muito, pois não se achava em condições para tal responsabilidade, mas o chamado foi mais
forte, então ela começou a louvar ao Senhor nas igrejas onde passava. Foram muitas as provações até
gravar seu primeiro disco, o LP “Além da Morte”. Em alguns anos ela já não era conhecida apenas no Brasil,
mas em diversos outros países, levando a música e a Palavra de Deus aos locais mais carentes.

Hoje a Cantora Mara Lima tem mais de 35 anos de ministério e inúmeros louvores gravados. Sua vontade de
resgatar os valores da família e dos trabalhos de evangelização, aliados a projetos sociais com as
comunidades carentes, sempre foram suas grandes bandeiras de ação, por isso, desenvolveu o Projeto
“Abençoando o Paraná” - um projeto de evangelização e inclusão social. Mara Lima entrou na vida pública
como vereadora de Curitiba, no ano de 2009, sendo a mulher mais votada na história da capital nas eleições
do ano anterior. Sua atuação no parlamento municipal, apesar de breve, foi intenso e produtivo,
destacando-se na defesa dos valores familiares: foi membro do Conselho Fiscal da Fundação de Ação Social
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– FAS; membro do Conselho Contra a Pedofilia; integrante do Comitê Municipal da Cidadania pela Vida:
Brasil Sem Aborto; realizou o Seminário “Pedofilia: eu digo não!”; e trouxe ao Plenário da Câmara discussões
sobre o combate à violência infantil. Seu trabalho pela integração social na Câmara Municipal foi reconhecido
internacionalmente, conquistando a “Medalla a la Integración Simón Bolívar”, concedida pela Câmara
Internacional de Pesquisa e Integração Nacional – CIPIS. No ano de 2010, por indicação da Convenção das
Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná – CIEADEP, como candidata oficial para
representar a instituição nas eleições daquele ano, Mara Lima foi eleita Deputada Estadual com 56.516 votos
distribuídos em 390 municípios.

Na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná ampliou suas frentes de trabalho e dando continuidade na
perspectiva de defender os valores familiares e o poder transformador da mulher na política, a deputada
Cantora Mara Lima realizou diversas palestras, simpósios, seminários e audiências públicas. No ano de 2014
foi reeleita, e em 2018 ficou como primeira suplente pela coligação Inova Paraná.

Como deputada estadual atua em temas de grande relevância e interesse social: combate a pedofilia e
infanticídio; direitos e enfrentamento à violência contra a mulher; contra a legalização da maconha;
participação feminina na política; enfrentamento ao aborto; foi coordenadora da Frente Parlamentar em
Apoio às Escolas Especiais do Estado do Paraná; presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência
Contra a Mulher; integrou a Frente Parlamentar Anticorrupção. Desde 2011 a Deputada Cantora Mara Lima é
presidente da Comissão de Defesa de Direitos da Mulher, e Vice-Presidente da Comissão de Defesa dos
Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Outubro de 2021

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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