Projeto de resolução - rb4z81bi

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: rb4z81bi
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
27/10/2020
Projeto de resolução nº 186/2020
Protocolo nº 8257/2020
Processo nº 1395/2020

Autor: Dep. Max Russi

Concede a COMENDA SENADOR FILINTO
MULLER à Ilustríssima senhora Virginia
Mendes

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe
o Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1º Conceder a Comenda Filinto Muller à Ilustríssima senhora Virginia Mendes.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Através do presente Projeto de Resolução, pretendemos conceder referida honraria à Ilustríssima senhora
Virginia Mendes, primeira dama do estado de Mato Grosso, pelos relevantes serviços prestados ao Estado
de Mato Grosso.
Natural da cidade de Cuiabá, Virgínia Mendes é casada há 25 anos com o atual governador de Mato Grosso,
Mauro Mendes, com que tem três filhos: Ana Carolinne, Luis Antônio e Maria Luiza.
Bacharel em Economia, é Sócia-Administradora na empresa Bimetal, com forte atuação na área econômica
e diversas contribuições na área social, tanto no poder público como na iniciativa privada.
Entre 2013 e 2016 exerceu a função de Primeira-Dama da Capital de Mato Grosso, Cuiabá, conduzindo de
maneira voluntária diversos programas e ações sociais, com destaque para o Programa Siminina, que
durante a gestão de Virginia Mendes foi totalmente reestruturado, ampliando os atendimentos de 198
crianças para mais de 1.500 crianças, em 17 unidades. Tornando-se o maior programa de convivência e
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fortalecimento de vínculos da Capital e um espaço de transformação social.
O Siminina atendia meninas carentes de 5 a 14 anos com diversas atividades no contraturno escolar, como,
por exemplo aulas de reforço, música, ballet, dança, cuidados médicos e odontológicos, entre outros
benefícios.
Desde 2019 está como primeira-dama de Mato Grosso, atuando de forma voluntária, ao lado do governador
Mauro Mendes, em ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população mato-grossense nas mais
diversas áreas, com o foco na ascensão e proteção das famílias mais vulneráveis.
É presidente de honra do Fundo de Apoio às Ações Sociais de Mato Grosso (FUS-MT), instituído por meio
de Lei, aprovada em agosto de 2019 e graças a articulação e trabalho empenhado pela primeira-dama
Virginia Mendes, que se inspirou no Fundo Social de São Paulo.
E entre os programas em andamento sob liderança da primeira-dama estão o SER Família; SER SER
Criança; SER Mulher; SER Inclusivo e SER Idoso. Todos estes programas têm como foco garantir a melhoria
da qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis por meio da transferência de renda direta ao cidadão.
O ‘SER Idoso’, com a transferência de até 2 UPFs, é destinado à compra exclusiva de medicamentos aos
idosos mais vulneráveis. O ‘SER Criança’, com o valor de até 2 UPFs, voltado às mães carentes, que
poderão usar o recurso para a compra de itens de vestuário, alimentos e materiais escolares. O ‘SER
Inclusivo’ voltado ao público das pessoas com algum tipo de deficiência. E o ‘SER Mulher’ que vai garantir o
pagamento de um auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica por meio de aporte financeiro de até
um salário mínimo exclusivo para o pagamento de aluguel, por um período máximo de seis meses.
Além disto, a primeira-dama tem liderado em Mato Grosso a campanha Vem Ser Mais Solidário, com a
distribuição de mais de 330 mil cestas básicas diretamente a famílias carentes atingidas pela pandemia do
novo coronavírus. Virginia Mendes arrecadou mais de R$ 5 milhões durante o pico da pandemia e reverteu
tudo em cestas básicas.
O programa Aconchego também é coordenado por ela e tem como objetivo a entrega de mais de 200 mil
cobertores às famílias mais carentes.
O Bazar Vem Ser Mais Solidário, que arrecadou e vendeu mais de 8 mil itens, entre roupas, acessórios,
calçados e toda renda arrecadada revertida em prol de ações sociais lideradas pela primeira-dama.
A implantação da Carteira de Identificação do Autista, que tem validade estadual e nacional e facilita o
acesso a lugares públicos e privados de forma prioritária para pessoas diagnosticadas com autismo.

O cuidado com a criança é uma das suas marcas. Por meio do projeto Infância Feliz distribuiu mais de 6 mil
brinquedos a crianças carentes em Mato Grosso, incluindo aldeias indígenas. Além de beneficiar crianças
carentes em datas comemorativas, e do cartão com transferência de renda para mães chefes de família com
crianças em situação de vulnerabilidade social.
A primeira-dama também está estruturando espaços físicos adequados com acesso a aulas de reforço,
desenvolvimento cognitivo, esportes, música, artes e tudo o que possa melhorar o desenvolvimento infantil.
A primeira unidade será no interior, na cidade de Poconé, e depois o SER Criança expandirá para demais
cidades.
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A defesa da mulher vítima de violência doméstica também é uma das bandeiras defendidas pela
primeira-dama. Por isso, esteve à frente da criação da Delegacia 24 horas da Mulher. O local era um anseio
de mais de 10 anos, já que muitas vítimas não tinham um local especializado para procurar ajuda nos fins de
semana e durante à noite, períodos em que mais ocorrem violência contra mulher.
A primeira-dama Virginia Mendes foi a responsável direta pela efetivação e implantação da unidade, que
conta com salas apropriadas para acolhimento das vítimas, cartórios, salas de atendimento para as equipes
que atuam no local, além de uma brinquedoteca e playground para crianças. Virginia foi responsável por
mobilizar diversos parceiros, empresários, amigos e voluntários na arrecadação de mais de R$ 200 mil em
recursos e doações, utilizados para reforma e adequação da estrutura completa.

E até a equipe do plantão, formada por cinco delegadas e mais as equipes de escrivães, investigadores,
assistentes sociais e psicólogas, foi uma conquista que teve o apoio direto da primeira-dama.
Ainda para o ano de 2020, Virginia já organiza o evento natalino para presentear toda a população com uma
linda decoração e atrações artísticas. No ano passado, o Arena Encantada foi um sucesso de público e além
dos cenários maravilhosos e a magia das luzes, também arrecadou toneladas de alimentos que ajudaram
milhares de famílias carentes.
Para o próximo ano, além da continuidade de todos os programas e projetos já existentes e a ampliação e
melhoria de várias das ações sociais. A primeira-dama organiza o Casamento Abençoado, projeto voltado
para casais de baixa renda que desejam regularizar a união. E várias ações com foco na melhoria da
qualidade de vida das famílias mato-grossenses.
Em todas suas ações a primeira-dama tem como base os pilares da Superação, da Esperança e do Respeito
e o SER é a sua marca registrada.
Destarte, com as considerações elencadas, apresentamos o presente Projeto de Resolução, para admitir a
senhora Virginia Mendes na Ordem do Mérito Legislativo do Estado de Mato Grosso, com a concessão da
“Comenda Senador Filinto Muller”, esperando que ao final, após recepcionada pelos Nobres Pares, seja esta
aprovada.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Outubro de 2020

Max Russi
Deputado Estadual
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