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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense à
Senhora Laura Dorilêo Cândido.

     

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

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-Grossense à Senhora Laura Dorilêo
Cândido.

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

 

JUSTIFICATIVA

 

Laura Dorilêo Cândido é filha de Ruth Helena Faro Dorilêo e Mario Ferreira Cândido Junior.
Nasceu no dia 01 de agosto de 1982 na cidade de Campo Grande, estado do Mato Grosso
do Sul.

 Veio com sua mãe, sua tia e seus primos para a cidade de Cuiabá com apenas dois anos de
idade, onde se estabeleceu no bairro do Coxipó, na rua do Horto Florestal.

Seus avós maternos moravam na fazenda da família, denominada “Fazenda Ixú”, localizada
na cidade de Barão de Melgaço (Pantanal), e com a chegada da homenageada, também
resolveram se mudar para Cuiabá.

Tomou posse como Juíza de Direito Substituta no dia 15 de junho de 2012. A sua primeira
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Comarca foi na cidade de Nova Monte Verde/MT, onde permaneceu por 02 (dois) anos e 7
(sete) meses. Durante parte deste período, também jurisdicionou na Comarca de Apiacás/MT.

Exerceu a função de Juíza Diretora do Foro e também Juíza Eleitoral. Em janeiro de 2015 foi
designada para a Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, onde também jurisdicionou por um
período por Juara/MT e Tabaporã/MT. Em Porto dos Gaúchos, exerceu a função de Juíza
Diretora do Foro.

Em dezembro de 2015 foi removida para a Comarca de Tapurah/MT, onde permaneceu até
agosto de 2017. Lá também exerceu a função de Juíza Diretora do Foro.

Em agosto de 2017 foi promovida por merecimento para a Comarca de Jaciara/MT, onde
atua como titular da 1ª Vara Cível. Nesse município já exerceu a função de Diretora do Foro,
tendo desenvolvido o Projeto Fórum Sustentável, e Coordenadora da Justiça Comunitária,
onde teve a oportunidade de levar o MUTIRÃO que atendeu todo o Vale do São Lourenço.
Ainda atuou na Justiça Eleitoral no biênio de junho/2019 a junho/2021.

Atualmente desempenha a função de coordenadora do CEJUSC – Centro Judiciário de
Solução de Conflito e Cidadania, capitaneando dois projetos sociais, quais sejam: JUSTIÇA
SOLIDÁRIA E JUSTIÇA CIDADÃ, com a finalidade de distribuir, na época de natal, cestas
básicas, roupas e brinquedos às famílias carentes de Jaciara/MT e São Pedro da Cipa/MT.

Destarte, por todo o exposto, cremos ser a senhora Laura Dorilêo Cândido merecedora de tal
honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais Pares com assento
nesta Casa de Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Junho de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual

2


