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Concede o titulo de cidadão mato-grossense a
senhora Maristhéla Candida Garcia de Campos
Freitas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe inciso VIII dvo
Art. 171 do Regimento Interno desta casa de leis, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder o titulo de cidadã mato-grossense a Senhora Maristhéla Candida Garcia de Campos Freitas.

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

JUSTIFICATIVA

Especialista em Ciências Políticas, a Sra. Maristhéia possui duas formações acadêmicas, Educação Física
na UFMT e em Direito pela UNIVAG. Com atuações voltadas na luta por políticas públicas voltadas a
dignidade da pessoa humana há 30 anos se dedica ao combate à fome nos municípios da baixada cuiabana.
É Casada com o Sr. Semer Esteves de Freitas, e mãe de duas moças: Iasmin de 20 anos e Nicole de 17
anos.

Filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os 15 anos, quando entrou para o Núcleo de Estudantes da
Escola Técnica Federal de Mato Grosso, sentindo a necessidade de ser mais atuante politicamente,
especialmente em causas voltadas ao combate à fome e dignidade da mulher.

Iniciou o trabalho voluntário em Cuiabá, distribuindo sopão solidário na região do Porto, pelos idos de 1988,
com sua mãe preparava o alimento com ajuda de amigos da comunidade ao qual pertenciam, promovendo a
entrega nas madrugadas cuiabanas.

A distribuição de cestas básicas, roupas, sapatos, nas comunidades carentes de Cuiabá, Várzea Grande e
Chapada dos Guimaraes, trouxe a ideia de criar um grupo de amigos que pudesse fazer uma rede do bem.
Com o apoio de muitos amigos e empresas conhecidas, conseguiu grandes feitos no combate à fome.

Atuou na construção do Projeto Horta Solidaria no Edital de Cidades Amazônicas, e juntamente com a
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Equipe do Mandato Coletivo da Avereadora por Cyuiabá Edna Sampaio, conseguiu o Fundo Dema para
implantação da Horta, que está no processo de execução.

Há 3 anos lidera um grupo de 100 amigos unidos no intento de minorar o sofrimento das comunidades que
vivem abaixo da linha da pobreza, de diversas formas como: Distribuição da Canja Solidária, no bairro
Planalto, na sede do IRPAMDEQ, grande parceiro do trabalho, implementação de cursos profissionalizantes
de artesanato para mulheres da região. Atua também no apadrinhamento de crianças, captando famílias que
possam manter as crianças na escola fornecendo roupas, material escolar e acompanhamento das famílias
dessas crianças no objetivo de dar suporte para que o ensino fundamental possa ser ministrado. Essas
crianças são residentes do Planalto também e frequentadoras do Instituto IRPAMDEQ.

Pelas razões expostas, e relevantes trabalhos de voluntariado e causas sociais desenvolvidos pela Sra.
Maristhéla Candida Garcia, apresentamos o presente Projeto de Resolução para concede-la o titulo de
cidadã mato-grossense, razão pela qual solicito o apoio dos meus pares para a sua aprovação

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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