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Concede  a  Comenda  Dante  de  Oliveira  a
Senhora  Márcia  Aparecida  Kuhn  Pinheiro.

        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 a Comenda Dante de Oliveira a Excelentíssima Senhora Márcia Aparecida Kuhn Pinheiro.

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

JUSTIFICATIVA

Márcia Aparecida Kuhn Pinheiro, nascida na cidade de Santa Izabel D’Oeste (PR) em 9 de junho de 1968, é
a mais nova dos quatro filhos do casal de empresários José Darci Kuhn e Beatriz da Rocha Kuhn. Viveu a
infância no interior do Paraná, onde cursou o Ensino Fundamental no Colégio Estadual Marquês de Maricá,
já adolescente, muda-se com os pais para Cuiabá, onde passa a fazer o Ensino Médio no Colégio Isaac
Newton. Formada em Administração de Empresas pelo Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) e
pós-graduada em Gestão Pública pelo Instituto Cuiabano de Educação (ICE), Márcia é casada com o
Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, há 24 anos, mãe de Emanuel Pinheiro da Silva Primo, 21, e Elvis
Kuhn Pinheiro, 18, ela dirigiu as empresas da família no ramo de transporte coletivo até o ano de 1995.

Atuante, Márcia sempre apoiou Emanuel tanto como esposa quanto politicamente. Em 2011, ajudou fundar o
Movimento PR Mulher e ao longo das dez eleições disputadas pelo esposo, Márcia fortaleceu o vínculo com
as lideranças comunitárias e passou a ter contato direto com as bases. Foi esse contato direto com a
comunidade que permitiu a ela, ao prefeito e aos seus filhos ter a sensibilidade que conquistou Cuiabá nas
ultimas eleições.

Como primeira dama vem se destacando no aspecto social com o sucesso das campanhas encabeçadas por
ela no primeiro ano de gestão e auxiliando o marido na administração da cidade. Merecem destaques:
Campanha Doe Amor, Doe Cobertor; Cuiabá Natal sem fome e Chá solidário para reforma da casa de
Amparo de mulheres vítimas de violências.
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Além disso, Marcia Pinheiro trabalhou na linha frente ao enfrentamento ao Covid-19 na cidade de Cuiabá no
Estado de Mato Grosso. Marcia cuida da população em geral desde o início da Pandemia da Covid-19.

Obrigada por continuar mesmo quando tudo parou. Em meio ao medo e incertezas você permaneceu firme,
trabalhando com amor e dedicação em prol da saúde pública, garantindo um direito fundamental de todos.
Quero deixar minha gratidão e respeito a você que está deixando sua família para abraçar outras através do
seu trabalho… Continue sendo e levando luz para todos e todas, demonstrando o significado de amor e de
empatia. Com certeza quando tudo isso passar, muita gente terá um grande aprendizado e viverá uma vida
com muito mais empatia e amor ao próximo. Emano muita energia positiva e luz para você e seus familiares.
Que Deus possa abençoar e fortalecer a sua imunidade contra o vírus. Muita força, muita luz, MUITA
GRATIDÃO! Você representa o futuro para grande parte das pessoas da nação

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade mato-grossense, solicito a aprovação do Projeto de
Resolução que ora submetemos a liberação dos Nobres Parlamentares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Junho de 2022

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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