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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense a
Senhora Wanessa Mello.

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

Art. 1°. Fica concedido o Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Wanessa Mello.

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

JUSTIFICATIVA

Wanessa Mello é filha de Renato Cabral de Melo e Telma Amui de Melo, natural de Arapoema-TO, onde
nasceu no dia 12 de julho de 1976.

Wanessa é casada com Samuel Castanho Giménez, jornalista, proprietária da página de notícias Informe
News, influencer digital e Vereadora no município de Primavera do Leste.

Em 2018, foi eleita como a segunda mais votada do município, pelo Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), com 790 (setecentos e noventa) votos. Onde compôs a bancada feminina da Casa de Leis, que pela
primeira vez na história elegeu três representantes mulheres com o maior número de votos em comparação
aos demais candidatos do sexo masculino.

Na Câmara tem uma atuação muito forte voltada para políticas sociais, segurança pública e proteção aos
animais. Tais características foram adquiridas durante os 13 anos que atuou como jornalista na cidade,
passando por duas emissoras de televisão.

Wanessa Mello ganhou popularidade em Primavera do Leste encarando as madrugadas fazendo coberturas
de jornalismo policial. Também foi responsável por levar à televisão local o serviço social, colocando no ar as
principais matérias de auxílio às famílias que passavam por necessidade no município.

Após deixar a televisão, foi pioneira em fazer jornalismo através das redes sociais, sendo a primeira
jornalista da região a transmitir os fatos ao vivo por meio das plataformas digitais. Atualmente contabilizando
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a rede social Instagram e suas duas páginas na rede social Facebook, Wanessa Mello ultrapassa 50.000
(cinquenta mil) seguidores, o que a transformou em uma das principais influenciadoras digitais da região.

Uma mulher imponente, moderna e imponderada, Wanessa Mello conquistou seu espaço com esforço do
próprio trabalho, já que desde a adolescência,  trabalhou como vendedora de loja em shopping, vendeu
frango em feira no município de Nova Xavantina, porém nunca deixou de acreditar e buscar seus objetivos, o
que lhe fez hoje, uma mulher vitoriosa.

Por prestar um brilhante trabalho em prol do município de Primavera do Leste no Estado de Mato Grosso,
merece esta justa homenagem em face ao seu relevante trabalho, motivo pelo qual conclamo o apoio de
meus Nobres Pares na aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2022

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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