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        Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Thiago Silva, vem manifestar o reconhecimento público através de Moções de
Aplausos a Sra. Kall Marçal pelos relevantes serviços prestados de responsabilidade social e pregação do
evangelho de Jesus Cristo a frente da União de Mulheres Evangélicas de Mato Grosso.

Desta forma, tal pleito deve ser reverenciado e comemorado por este Parlamento.

JUSTIFICATIVA

Pioneira e Embaixadora em defesa da Mulher Mato Grossense KALL MARÇAL é casada com Francisco
Batista da Silva e mãe de 03 filhos, sendo eles Nágila, Núbia e Túlio Marçal, Mato Grossense, residente
nesta Capital. Kall é jornalista, criminóloga, terapeuta de casais e família, psicanalista, e Presidente da União
de Mulheres Evangélicas de Mato Grosso. Escreveu os livros “Mulher de atitude” e “Mulheres mais que
vencedoras”.

Em 2013 recebeu o titulo Kall Marçal uma voz feminina em defesa das mulheres de Mato Grosso pela revista
Imagem, detentora de um currículo deslumbrante foi ex Presidente do Instituto Assistencial é o caminho,
onde atuava com mulheres vítimas de violência doméstica no Estado de Rondônia, ex Presidente da UMER
(União das Mulheres Evangélicas de Rondônia), e atual Presidente da União de Mulheres Evangélicas de
Mato Grosso, sempre desenvolvendo projetos para empoderar as mulheres dos 141 municípios do nosso
Estado.

Assim, com reconhecimento público a Sra. KALL MARÇAL, pela extraordinária luta em prol e defesa da
Mulher Mato-Grossense, que por meio de suas ações buscam amenizar toda trajetória de violência histórica
que as mulheres vêm enfrentando ao longo dos anos, serviços prestados de responsabilidade social e
pregação do evangelho de Jesus Cristo, apresentamos o presente requerimento de "MOÇÃO DE
APLAUSO”.

Diante do exposto, solicitamos apoio dos Nobres Pares para aprovação
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Janeiro de 2022

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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