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Biografia
Perfil da Deputada Estadual Geisa Gomes Pereira Teixeira Nascida em Varginha, em 7 de junho
de 1959, Geisa Gomes Pereira Teixeira, é graduada em Serviço Social, pelo Centro Universitário
do Sul de Minas (UNIS/Varginha), pós-graduada em Gestão em Responsabilidade Social,
através Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) e pós-graduada em Gestão
e Liderança em Empresa Estatal (UNICEUB/DF). É viúva do ex-prefeito de Varginha, Mauro
Teixeira, com quem teve dois filhos: Renan e Nayara. Exerce seu primeiro mandato eletivo na
Assembleia, desde o dia 4 de fevereiro, para a 18ª Legislatura, de 2015 a 2019. Durante as
duas administrações do seu marido na prefeitura de Varginha (2001 a 2008), pode colocar em
prática um trabalho social e voluntário que desenvolveu com muito carinho como presidente
do CDCA - Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Neste período foi
responsável pelas creches municipais (15 unidades), projeto das lavanderias comunitárias,
Projeto Área Azul, Agente Jovem e Pró Jovem Adolescente (estes dois em parceria com o
governo federal), PAAI (Programa de Atendimento ao Adolescente Infrator), Banda Marcial
Municipal de Varginha e também pelo PROPAC - Programa de Profissionalização Adolescente
Consciente - o que permitiu um trabalho gratificante: incluir milhares de jovens ao mercado de
trabalho e à sociedade. Foi por causa deste trabalho, pelo qual se encantou, é que se motivou
a entrar para a política. Geisa Teixeira acredita nas boas práticas das políticas públicas como
forma de emancipação humana. Nas eleições de 2014 Geisa Teixeira teve 42.220 votos,
conquistados em 264 municípios. É a primeira varginhense a assumir um mandato na
Assembleia. Participação em Comissões Desde que assumiu o mandato em 4 de fevereiro de
2015, Geisa Teixeira vem se destacando pelo seu trabalho e dedicação na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. Atualmente ela participa de seis comissões: Assuntos Municipais e
Regionalização; do Trabalho, Previdência e Ação Social; Participação Popular; Extraordinária
das Mulheres; Extraordinária do Idoso e Esporte, Lazer e Juventude. Todas adequadas ao seu
perfil de atuação voltada para a área social. Condecorações Medalha da Inconfidência (2015);
Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II (2015); Moções de Aplauso das Câmaras
Municipais de Pouso Alegre (2015), de Varginha (2015) e de Alfenas (2016) e Comenda
Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço (2016).

