
ESTADO DE JERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°  C"4-  /2022 

Autoria: Deputado Daniel Fortes 

Concede Titulo de Cidadania Sergipana a 
Ilma. Sr a Giselia Rocha Sales  Maynard.  

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1° — Fica concedido o Titulo de Cidadania Sergipana a Ilma. Sr a Giselia Rocha 
Sales  Maynard. 

Art.  2° — A Assembleia Legislativa deve fazer, em Sessão Especial a entrega do 
Diploma correspondente ao Titulo de Cidadania, concedido na forma do  art.  1° desta 
Resolução.  

Art.  3° — Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação. 

Palácio Governador João Alves Filho, Aracaju/SE, 17 de novembro de 2022. 

Justificativa em Anexo 

/DANIEL FORTES 
DeputOo Estadual 
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

JUSTIFICATIVA 

Nos teimos da Resolução n° 33, de 14 de dezembro de 2005, apresento o presente 
Projeto de Resolução com a finalidade de homenagear a Ilma. Sr a Giselia Rocha Sales  
Maynard.  

Giselia Rocha Sales  Maynard  nasceu na cidade de Valença, estado da Bahia, local 
onde passou toda a sua infância. Na juventude mudou-se para Itabuna/BA e em 1991 veio 
morar em Aracaju/SE. 

Giselia é filha de Cosme Martins Rocha Sales e Raquel Rocha Sales. É casada com 
Moacyr de Figueiredo  Maynard  Filho e desta unido tem um filho. 

Cristã evangélica, Giselia congregou na Igreja Batista Memorial, no Bairro Siqueira 
Campos, e Batista Getsemani, no Bairro Bugio. Consagrada ao ministério, passou a pastorear 
a Comunidade Evangélica Kadoshi, no Loteamento Coqueiral. 

Sua trajetória constitui, em si mesmo, critério justo e inegável, para concessão de 
Titulo de Cidadã Sergipana, a indicada em questão. 

Em anexo, segue seu currículo para análise. 

Palácio Governador João Alves Filho, Aracaju/SE, 17 de novembro de 2022. 

AN -(it FORTES 
utado  Estadual 
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Curriculum  -Gisélia Rocha Sales  Maynard  

Apresentamos abaixo pequeno relato da Gisélia. Rocha Sales  Maynard.  

Nascida no dia 18 de Outubro na cidade de Valenca na ahia , tendo 
como seus pais; Cosrne Martins Rocha Sales  Zs  Raquel Rocha Sales o 
sua inancia resiellu na Cidade de Valenea .as a sua Juventude e fase 
adulta em Itabuna-Bahia. C ncluiu o ensino médio fazendo o Cvsso 
Pedagogia. 

Casou-se  corn  Moacyr de Figueiredo  Maynard  Filho; tendo 01 filho 

Na cidade de Itabuna cresceu mas veio morar e .A.T.acaju no dia 29  Le  
Setembro de 1991 onde firmou morada. 

Mraher Cristã, nascid.a eni um lar cristão nfio abriu mão de continzar 
testificando a sua fé e em Aracaju participu da igreja Batista Memorial 
onde esteve a frente da Juventude realizando o primeire Festival de 
Musica Sacra na Igreja Batista Memoriaio 

Depois mudou-se para Bugio e uma vez residindo nesse Bairro procurou 
participar em uma Outra ; irgreja atista. Getsemani ajudando 
cooperando na expansão do Evangelho de Cristo naquele bairro 
Realizando varias atividades Socioeducativas come professora foi 
fundadora do Ensielo através de uma escola  pars  crianças me 7,Irápria 
Igreja tendo o seu nome "Joias de Cristo". Anos depois foi consagrada. 
ao  Ministério Pastoral na mesma igreja sendo enviada junto com asua 

para o Bairro Porto Dantas no Loteamento Coqueiral  pars  
implantação de um nova Ministério -Conalinidade .angélica 
agora comó Pastor atuante tem realiz do nesses 20 anos de trabalho 
em prol do crescimento do Evanvelbo  mess*.  localidaele 

Ali= do Ensino Religioso tem Trabalhado  ern  várias frentes 
atividades há mais de 10 anos realiza um trabalho com a 
comunidade que tem como nome ESCOLA DE ADORADORES. 
Com o ensino musical atreTt's° 

o Teclado, Bateria, Percusati,e, 	Dança. 



@ Tern  atuado também. 	aconselhamento de Idulheres 
Casais com as suas familias e  invites  lares, e farnilias tem 
transformada  corn  a sua participação. 

• Tem realizado Seminirios,  Congresses  com o prop6sito de ver essa 
Comunidade (Coqueiral), essa Cidade (Aracaju) e esse Estado 
(Sergipe). Como um lugar aprazivel pra viver. 

s Corno cidadã tem contzibuido para a transformação para melhor e, 
todas as áreas que atua. 

• Hoje a frente da Comunidade Evangélica Ka.doshi realiza um 
trabalho com relevância para uma nva geração que está crescendo 
em conhecer as verd  des  de Deus inclusa na Palavra de Deus a 
SI:tLA SAGRADA". 

• Urna mulher que efetivamente faz a diferença, qu.e defende 
intransigentemente os valores da falia  comic  fundamento da 
sociedade, que faz da sua vida  urn  ato de entrega. a Deus para 
instruir seus semelhantes. 

e Mesmo nascida  ern  outra regi o geográfica & plameta, 
apresent u-se para a missão de contribuir  con,.  Sergipe na 
formação de  urn  Sergipe melhor. 
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