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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense a
Maria Rita dos Santos Magio.

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 Maria Rita dos Santos Magio.

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

 

JUSTIFICATIVA

 

Maria Rita Dos Santos Magio, nasceu em Guanambi, estado da Bahia onde seu pai era

agricultor. Mudou-se para São Francisco, interior de São Paulo, aos 17 anos. Casou-se com

Dirceu Magio em 1963, teve cinco filhos, um homem e quatro mulheres. Maria é avó de 11

netos e 9 bisnetos.

Em fevereiro de 1976 mudou-se com toda a família para a cidade de São José dos

Quatro Marcos em busca de novas oportunidades. Lá dera início a instalação de uma fábrica de

telhas e tijolos, com o nome de Cerâmica Três Irmãos.

A empresa, que foi fundamental no início do desenvolvimento da cidade, grande polo da

região oeste na época, foi referência na produção de telhas e tijolos para construção civil.

 Maria Rita ficou viúva em 1977. Na ocasião, precisou assumir os negócios do esposo
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com todos os seus desafios, sendo ela mulher e com filhos pequenos.

Com a mesma dedicação e empenho, também cuidou dos seus cinco filhos sozinha. No

final de 1991, vendeu a cerâmica e se dedicou à criação de gado no município e negócios onde

atua até hoje.

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 14 de Dezembro de 2021

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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