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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense a
Senhora Giovana Paula de Oliveira.

 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 Giovana Paula de
Oliveira.

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

JUSTIFICATIVA

Giovana Paula de Oliveira, nascida no dia 28 de agosto de 1974, na cidade de Presidente Prudente – SP. Ao
terminar o segundo grau ingressou na faculdade de Direito e em 1996 concluiu o curso superior, recebendo o
título de bacharel em Direito.

Foi com muito estudo e dedicação que se destacou em sua carreira. Por ter conhecimento da área jurídica
trabalhou na assessoria de secretaria de saúde, e pela aproximação com a pasta, decidiu cursar
enfermagem e em 2003 concluiu o curso e formou-se em Enfermeira.

Em 2008 casou-se, e em 2009 mudou-se para o município de Primavera do Leste, onde estabeleceu
moradia com sua família até os dias de hoje.

É mãe de dois filhos, Bruna de Oliveira Sampaio e o Pedro de Oliveira Sampaio.

Mesmo dedicando-se a família Giovana não parou de se profissionalizar e atuar no mercado de trabalho. É
especialista em Saúde Pública pela USP (2002), Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela UFMT
(2008), Enfermagem do Trabalho pela FEF (2009) e em 2011 passou no Concurso Público para o cargo de
Enfermeira Padrão, tendo posse em 2012.

Atualmente é servidora concursada do município de Primavera do Leste lotada na Unidade de Pronto
Atendimento. Tem experiência na área da docência em cursos técnicos e de graduação, e na modalidade a
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distância, e foi tutora em dois Cursos de Qualificação de Gestores do SUS no ano de 2009 e 2011 com carga
horária de 180 horas cada curso sem vínculo empregatício, como bolsista promovido pela Educação a
Distância da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - Fiocruz e também foi tutora do Curso de
Especialização em Gestão em Saúde oferecido pela UFMT na modalidade a distância, e também na
modalidade presencial foi coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem da União de Escolas
Superiores Sobral Pinto onde ficou responsável pela cadeira da disciplina de Saúde Pública como docente.

Em Primavera do Leste foi assessora da Secretaria de Saúde por ter formação em Direito e entender da área
da Saúde. Desde então desenvolveu vários trabalhos importantes para Primavera do Leste, atuando à frente
da unidade do Pronto Atendimento, em que inclusive participou do planejamento técnico da construção da
UPA, também atuou frente aos postos de saúde, como também no CEREST. Outra demanda importante
fruto de seu trabalho foi à implantação do SAMU.

Por ter um conhecimento teórico aprofundando, Giovana desenvolve projetos importantes e com uma base
sólida para o município já que alia de forma plausível a teoria com a prática.

Essa conduta traz um olhar diferenciado as necessidades que Primavera do Leste precisa. Por ser uma
mulher de muita fibra, coragem, conhecimento, e facilidade de diálogo, despertou o interesse de participar de
um projeto político para que assim com a união de mais pessoas, pudesse trazer mais projetos políticos
públicos para o município.

Então, em 2018 foi acolhida pelo MDB em que participou de vários cursos de formação política e na disputa
eleitoral de 2020 colocou seu nome à disposição para vereadora e com 718 votos foi a 3º mulher e
vereadora mais votada.

Essa é sua primeira gestão e tem como uma de suas frentes parlamentares a SAÚDE, e quer fazer a
diferença para o paciente da ONCOLOGIA.

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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