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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense a
Sra. Dinéia de Souza Costa.

        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 o Título de Cidadão Mato-grossense a Sra. Dinéia de Souza Costa.

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

Dinéia de Souza Costa, nascida em 16 de setembro de 1969 no município de Cafelândia - PR. Chegou em
Mato Grosso em 1981, residindo em Nobres até 1996 e depois mudando-se para Sorriso. Após ficar viúva e
com quatro filhas mulheres não desistiu e escreveu a tragetória que conto a seguir.

Após perder o esteio de sua casa, a Sra. Dinéia não esmoreceu e foi em busca de sustento para sua família.
Morando em Sorriso, fundou a primeira Associação da qual participou, a Associação de Produtores Rurais do
Rio Celeste - APROCEL. Junto ao governo federal conseguiram a desapropiação de uma parcela de terra,
que hoje forma o Assentamento Jonas Pinheiro.

Com o subsídio do governo para construção de moradia, a Sraª Dinéia, participou de um curso de pedreiro
oferecido pela prefeitura municipal e construiu a sua própria casa e ainda, comprou uma pequena moto para
sua locomoção.

Todos os dias as 04:00 acordava para limpar o chiqueiro dos porcos e tratar as criações de animais que tem,
e posterior a isso, percorria 30km para começar a trabalhar pontualmente as 07:00. Passava o dia todo
trabalhando, retornava os 30km, preparava seu jantar e leva para a faculdade, que começou no ano de 2007,
percorrendo assim 120km diários.

Foram cinco anos de chuva e sol, estradas difíceis e várias interpéries, mas ela se formou em Direito e como
bacharel, continuou a trabalhar, quando em 2014, prestou a prova da Ordem dos Advogados, sendo
aprovada.

Para que suas filhas tivessem um exemplo a seguir, ela  buscou não ser apenas mais uma mãe que batalha
todos os dias, mas sim fazer a diferença. Hoje ela preside a Associação dos Produtores Rurais do
Assentamento Jonas Pinheiro e também o Sindicato dos Trabalhadores da Indútria Imobiliária, que abrange
as cidades de Sorriso, Tapurá, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde, Ipiranga do Norte e Itanhangá. Também
exerce sua formação gratuitamente para o Ministério público do Estado de MT, com a conferência de
homologações prodizidas pelo Poder Judiciário na região.

Dentre suas filhas, duas já escolheram suas profissões, a mais velha é Engenheira Química, formada na
China, com recursos oriundos do Governo Federal para bolsas de estudo. E a segunda mais velha, estuda
Engenharia no município de Sinop, também com recursos federais, restando as duas mais novas que ainda
estudam no município.

Não buscamos apenas histórias de vida, ou pessoas que passaram desapercebidas por aí. Buscamos
encontrar exemplos a serem seguidos e é isto que recebemos desta família, destas mulheres, e
principalmente da Sraª Dinéia. Eu só tenho a agradecer por poder hoje partilhar desta trajetória
extraordinária.

Razões pela qual solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação.
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