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Concede Título de Cidadã Mato-Grossense à Sra.
Maryland  Sanchez  Lacerda,  pelos  relevantes
trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

Art. 1º Concede Título de Cidadã Mato-Grossense à Sra. Maryland Sanchez Lacerda, pelos relevantes
trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Maryland Sanchez Lacerda, nascida em Uberlândia no Triângulo Mineiro, descendente de espanhóis e
portugueses. Viveu parte da infância em Minas, até os 8 anos de idade. Se mudou para Barra do Garças no
final da década de 70 onde passou o final da infância e início da adolescência. Seis anos depois, retornou
pra Uberlândia pra fazer o Colegial (Escola estadual de Uberlândia, conhecido como Museu!) e Graduação
na Universidade Federal de Uberlândia.

Formou-se em Biologia e desde o colegial tinha decidido que seria uma Botânica! Assim, logo após se formar,
mudou-se para Campinas para fazer Mestrado em Biologia Vegetal (UNESP Rio Claro) e Doutorado em
Biologia Vegetal (UNICAMP). Logo após defender o doutorado, foi selecionada para ministrar aulas na UNB,
na Engenharia Florestal por um ano. Esse seria o grande treinamento para enfrentar o concurso que surgiu
na Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Pontal do Araguaia.

E assim, foi aprovada e começou a dar aulas de ecologia e botânica para Biologia e Farmácia. Desde 2002,
ministra aulas para esses cursos, além da Agronomia também. Nesse período, realizou inúmeras pesquisas
que levaram a criação do Herbário do Campus Araguaia (por enquanto com 10000 amostras de plantas
herborizadas), orientação de estudantes em Trabalhos de Conclusão de Curso, alunos de mestrado e
doutorado.
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Essas pesquisas também geraram várias publicações de artigos científicos e livros colocando Mato Grosso
no mapa do mundo acadêmico nacional e internacionalmente. Sempre ouvia o chamado dessa terra
maravilhosa para trabalhar pela defesa do seu meio ambiente, ajudar a formar e capacitar pessoas que hoje
já estão também trabalhando em prol do estado de Mato Grosso. Sua grande missão ainda está em
andamento e não vai cessar tão cedo.

Diante disso, entendendo que a Sra. Maryland Sanchez Lacerda contribuiu efetivamente para o
desenvolvimento social da região pela qual dedicou boa parte da sua vida e que isso vai ao encontro do
interesse público, e em reconhecimento aos reflexos positivos dessas atividades para o Estado de Mato
Grosso, justifico este título de Cidadão Mato-Grossense para a Sra. Maryland Sanchez Lacerda, e conto
com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Maio de 2022

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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