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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense a
Senhora Ana do Carmo Oliveira Campos.

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 Ana do Carmo Oliveira Campos.

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

JUSTIFICATIVA

Ana do Carmo Oliveira Campos, nasceu em 02 de Janeiro de 1953, sendo a 11ª filha do Sr. José Osório de
Oliveira e da Sra. Cândida Maria de Jesus, na cidade de Boa Esperança-MG.

Morou em Firminópolis do primeiro ano de vida até os 07 (sete) anos de idade. Mas, foi no ano de 1960 que
a família do Sr. Zezinho Mineiro e Dona Cândida vieram para o Mato Grosso.

Ana, juntamente com sua família, residiram primeiramente no município de Dom Aquino, onde passou a
adolescência e, também guarda bons momentos e amigos que são cultivados com muito carinho. No
município, estudou no Patronato Nossa Senhora Aparecida, atualmente, Escola Estadual São Lourenço. 

Casada com o Sr. Dejani Ribeiro Campos, filho de Otaviano Ribeiro Campos e Elisa Rocha Campos, família
tradicional em Dom Aquino, foram morar em Cuiabá começar a nova vida, moraram na Rua Bela Vista,
paralela a Rua Miranda Reis, onde até os dias atuais mantém residência.

E assim, a vida seguiu seu curso.  Em 1972 para alegria da família nasce a 1ª filha. O apoio da sogra foi
fundamental para que Ana pudesse conciliar os estudos e o trabalho e a casa. Fez o magistério na Escola
Pedro Celestino (atual Escola Nilo Povoas) e, tão logo concluiu começou a lecionar na Escola Serqueira
Caldas.

Em 1975 foi aprovada no vestibular de pedagogia na UFMT, concomitante passou a lecionar na Escola Nilo
Povoas e na Escola Juscelino Kubstickek.  A vida de Ana sempre foi muito intensa com jornada exaustiva de
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trabalho, como tantas, que precisam matar um leão por dia.

Por mérito atribuído ao bom desempenho na Educação foi convidada para a SEDUC, como Técnica de
Serviços Educacionais e continuou com uma cadeira de professora. Em 1980 foi aprovada no concurso
público da rede estadual. Foi convidada na gestão Frederico Campos para assumir cargo de chefia em
1989.  Em seguida foi aprovada no concurso da Prefeitura de Cuiabá para o cargo de Técnica em assuntos
educacionais.

Um trágico acidente aéreo em 1990 vitimou seu esposo Dejani Ribeiro, deixou a família e amigos desolados.
Neste momento sua primogênita com 15 anos e o filho caçula com 09 anos de idade.  Mas, Ana não se
deixou abater, pois precisava continuar a luta de educar e encaminhar os filhos e, o fez com  sabedoria.
Quando então foi convidada a concorrer ao cargo de delegada de ensino em Dezembro de 1990.

Depois foi nomeada Superintendente por 04 (quatro) anos, na gestão de Osvaldo Sobrinho.  Onde se
destacou pelo trabalho de redimensionamento e descentralização das delegacias regionais, Humanização e
valorização de diretores escolares e Professores, num processo de democratização do trabalho pedagógico.

Criou a “Medalha honra ao mérito educacional”, para professores que se destacassem no estado. Implantou
projeto de complementação pedagógica para professores de área técnica em atuação na educação. 

Uma ação muito interessante durante seu mandato, foi a expansão do da educação de jovens e adultos, a 
Escola Padre Anchieta, através da Diretora Senhora Irina Sguarezzi,  para escolarizar  motoristas e demais
funcionários de empresas de transportes coletivos  no turno da  noite, dentro da própria empresa. Vários
funcionários foram beneficiados com essa iniciativa salutar.

Atuou na expansão do ensino superior para professores da rede estadual, onde cerca de 7.000 profissionais
concluíram a licenciatura. Trabalho esse realizado em colaboração com o Diretor de Comunicação e
Marketing da UNIC, Luis Carlos Barnabé.

No período de 1995 a 1998, foi cedida pela prefeitura para o Detran, como Assessora de Educação para o
Trânsito, na gestão do ex Deputado Carlos Carlão Nascimento, onde desenvolveu projeto de Educação para
o Trânsito em MT, no momento em que foi implantado no País o novo código brasileiro de trânsito.

Com todas as credenciais para tanto, Ana do Carmo foi candidata à vereadora por Cuiabá em 1996, onde
obteve 1.310 votos, ficando como suplente. Concorreu ao lado da Candidata a prefeita Bia Spinelli.

Aposentou-se no estado em 1997.  Nem por isso, diminuiu o ritmo, em seguida assumiu cargo de chefia de
Administração escolar, na gestão do então Prefeito Wilson Santos.  Quando o Prefeito recebeu premiação
como único município que conseguiu regularizar 100% das escolas municipais junto ao Conselho de
Educação.

Nesse meio tempo conseguiu realizar o sonho de fazer em Cuba, em 2000. Através de um convênio entre
Cuba e ICE - Implantação de Educação para Trânsito nas séries iniciais. Estudos esse que foram doados
para o Governo de Cuba para ser implantado naquele País.

Ana do Carmo,  é mãe de Dejenana Keila Oliveira Campos, Dúbia Beatriz Oliveira Campos e Dejango Riger
Oliveira Campos. Avó de Ana Gabriela, José Otávio e Ana Beatriz.

Por prestar um brilhante trabalho e de destaque no município de Cuiabá e no Estado de Mato Grosso,
merece esta justa homenagem em face ao seu relevante trabalho e conquistas, motivo pelo qual conclamo o
apoio de meus Nobres Pares na aprovação.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Fevereiro de 2022

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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