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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  LUCIANE
BERTINATTO.

        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 Título de Cidadã Mato-Grossense a senhora, LUCIANE BERTINATTO pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso. 

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

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa na modalidade de Porjeto de Resolução, com fundamento no Art. 14 da
Resolução nº 6.597 de 10.12.19, venho apresentar a proposta para conceder Título de Cidadã
Mato-Grossense a senhora, LUCIANE BERTINATTO pelos relevantes serviços prestados ao Estado de
Mato Grosso.

LUCIANE BERTINATTO, Brasileira, Natural de Toledo – PR, vieram para Lucas do Rio Verde em 1989 para
realizar o primeiro plantio de grãos nas terras da família em 1989, acompanhada de seu ex-marido Vilson
Copetti e de seu filho Jean Rodrigo Copetti e  23/04/1993 firmaram em definitivo residência em Lucas do Rio
Verde até 2017, depois mudou-se para Sinop no período de 2017 à 2019 e atualmente fixou residência e
domicilio em Cuiabá.

Graduada em Administração de Empresas com Ênfase em Analise de Sistemas. Pela UNIVERDE, concluiu
em 2005 na cidade de Lucas do Rio Verde. Tem como formação de base o curso Técnico Contábil, realizado
no Colégio La Salle, 1983 ainda em Toledo/PR.

Com o entusiasmo e determinação sempre disposta a ajudar e a realizar fez muitas  coisas e muitas coisas
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aconteceram, dando sua contribuição sob maneira para melhorar a vida da população local, para tanto ainda
em Lucas Do Rio Verde no ano de 2001 se candidatou-se pelo PFL ao cargo eletivo de vereadora para
exercer seu cargo publico focando na fiscalização do poder executivo local para melhorar os serviços
públicos prestados à comunidade, em 2001 com 160 votos ficou segunda suplente e em 2004 ficou como
primeira suplente na Câmara com 544 votos, uma das mais votadas, mas em função da legenda não
assumiu como a titular.

Dentre os principais e relevantes serviços prestados pra ao desenvolvimento local e regional podemos
destacar alguns:

Nos anos de 2003 até 2011 desempenhou suas atividades na PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO
RIO VERDE/MT no Cargo de Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Destacando as suas
principais atividades:

- Implementar as Ações contidas no Plano de Governo da administração, ANO 2005/2008.

- Reformulação e ampliação da estrutura física e do quadro técnico da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente

- Coordenou a criação do Código Municipal de Meio Ambiente

- Participou da Implantação do Projeto Municipal de Diversificação e Verticalização da Produção,
possibilitando a instalação de várias indústrias  de transformação no município;

- Implantou o programa SELO DE ORIGEM, que incentiva e beneficia a produção artesanal de pães,
embutidos no município;

- Participou da Comissão Municipal que alterou o Plano Diretor de Lucas do Rio Verde para os próximos 20
anos;

- Reativação do escritório da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural –
EMPAER, priorizando o atendimento a Agricultura Familiar;

- Coordenou a Descentralização de Licenciamento Ambiental de empreendimentos de pequeno e médio
porte e potencial poluidor da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para a Secretaria Municipal;

- Coordenou a implantação do PROJETO LUCAS DO RIO VERDE LEGAL que criou o Cadastro Ambiental
Rural municipal – CAR/LRV onde cadastrou 100% das propriedades rurais de Lucas do Rio Verde,
identificando seus passivos Ambientais, Fundiários e Sociais;

- Participou junto ao Governo do Estado de Mato Grosso na Projeto de Lei ? 343/2008 que Cria o Programa
Mato-grossense  de Regularização Ambiental Rural – MT Legal;

- Atuou no Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Alto Teles Pires -
CIDESA, como Presidente da Comissão de Secretários Municipais de Agricultura e Meio Ambiente;

-Conduzir e implementar as ações contidas no Plano de Governo da Administração ANO 2001/2004.

- Implementar as Ações contidas no Plano de Governo da Administração ano 2009/2012.

- Promoveu a Reformulação da Lei do Selo de Origem, ampliando para produtos hortifrutigranjeiros,
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inserindo mais de 40 famílias no programa, oportunizando acesso aos mercados com produtos adequados
nas normas ambientais e sanitárias, ampliando consideravelmente a renda familiar.

- Readequou a produção de mudas no horto municipal;

- Auxiliou na condução do Projeto da Horta Comunitária;

- Presidiu o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente;

- Promoveu a adesão dos produtores rurais ao Cadastro Ambiental Rural / MT Legal;

- Promoveu juntamente com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente a qualificação dos Engenheiros
Florestais do município e região para realizar o C.A.R./MT Legal;

- Auxiliou na implantação do SIGA – Sistema Integrado de Gestão Ambiental do Consorcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Alto Teles Pires – CIDESA.

No período de 2011 á 2013 realizou com dinamismo suas funções na ONG TNC – THE NATURE
CONSERVANCY, no cargo de Coordenadora do projeto “Adequação Ambiental de Propriedades Rurais:
controle de desmatamento e conservação da biodiversidade na Amazônia Legal”

Tendo como principais atividades a de implementar ações que promovam a adequação ambiental de imóveis
rurais nos Municípios de Nova Ubiratã, Tapurah, Nova Mutum, Sapezal, Campos de Julio, Juruena e
Cotriguaçu em conjunto com as prefeituras, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Sindicato de Produtores
Rurais, Associações locais, comunidade em geral.

No período compreendido entre 2013 á 2016, retornou ao desempenho de suas atividades na administração
publica junto á PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE no Cargo de Secretária Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente.

Nesta seara promoveu junto á secretaria da agricultura e do meio ambiente local as seguintes atividades:

- Coordenação de programas e projetos de apoio a produção empresarial: conduzir politicas públicas
voltadas a produção sustentável de grãos e industrializados, implementando ações com foco nas demandas
dos mercados nacionais e internacionais em produtos de origem animal e vegetal.

- Coordenação de programas e projetos para agricultura familiar: fortalecer, através de investimentos
públicos e assistência técnica, a produção de hortifrutigranjeiros, abastecendo a merenda escolar e
mercados regionais. Implantação de Centro de Referencia Tecnológico para produção de hortaliças;
Implantação de novos projetos de Crédito Fundiário; mobilização e apoio para implantação do Mercado
Regional de produtos hortifrutigranjeiros.

- No Meio Ambiente: Implementação da segunda fase do Projeto Lucas do Rio Verde Legal, com vistas a
promover a regularização ambiental dos imóveis rurais á luz do Novo Código Florestal. Licenciamentos
ambientais de empreendimentos no âmbito do município.

- Buscar a certificação de imóveis rurais agregando valor a produção. Implantou o ECOPONTO com a
inserção dos catadores de lixo no mercado de trabalho, valorizando e reconhecendo o papel destes na
sociedade Luverdense;

- Presidiu o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola e de Meio Ambiente;

3



Projeto de resolução - ccykmw77

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Já no período de 2017 á 2018, na PREFEITURA DE SINOP no cargo de Secretária de Meio Ambiente,
realizou: Licenciamento Ambiental, Fiscalização Ambiental, Educação Ambiental e presidiu o Conselho
Municipal de Meio Ambiente.

No ano de 2019 e que ainda esta exercendo suas atividades na SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE – SEMA/MT, no cargo de Secretária Adjunta de Gestão Ambiental, responsável pelas seguintes
Superintendências:

- Superintendência de Regularização Ambientel e Monitoramento (Regularização de imóveis rurais -
CAR/PRA, monitoramento, APF);

- Superintendência de Biodiversidade e Mudanças Climáticas;

- Superintendência de Educação Ambiental;

- Superintendência de Fiscalização.

Participando sempre ativamente na vida comunidade local, como servidora pública deu sua contribuição
especial na revisão do Plano Diretor de Lucas do Rio Verde em 2007/2008. Sendo este projeto de
fundamental importância para implementação de políticas públicas de Zoneamento do uso do solo, diretrizes,
pois iniciávamo-nos o segundo ciclo econômico para implantar a diversificação da produção nas
propriedades rurais, ou seja, além da soja, do milho, do algodão, também desenvolvemos á produção de
suínos e aves. Promovendo a verticalização da economia, ou seja, transformando produto primário em
produtos industrializados atendendo critérios internacionais de comercialização.

Junto a esse processo de verticalização industrial implantamos ainda a descentralização do licenciamento
ambiental, sendo este fundamental para instruir empresários para realizar a sua adequação ambiental das
empresas locais.

Neste momento também implantamos o Projeto Lucas do Rio Verde Legal com intuito de adequar os imóveis
rurais as normas ambientais ( Código Florestal) sanitárias ( utilização correta de agrotóxicos) e trabalhistas.

Todas essas ações foram promovidas com o apoio dos gestores públicos, dos empresários e produtores
rurais numa grande aliança em prol do meio ambiente local pra que tudo isso fosse implementado e Lucas
do rio Ve4rde se tornou uma referencia para outros municípios e para o estado, que aproveitando-se da
nossa experiência para lançar em nível estadual o Programa MT Legal.   

Durante esse tempo de agente publico ainda promovemos varias capacitações e palestras, proferimos mais
de 80 palestras a nível nacional falando sobrea  Descentralização de Licenciamento Ambiental e do Projeto
Lucas do Rio Verde Legal, seus benefícios e desafios em varias instituições, tais como Universidades para
alunos e professores, comitivas de produtores rurais e empresários nacionais e internacionais e instituições
financeiras, Ong’s, Prefeituras, Governos Estaduais e Federal.

Em junho de 2008, promoveu o primeiro encontro de produtores rurais de Lucas do Rio Verde com mais de
500 pessoas, onde foram entregues os relatórios confeccionados na base de dados do Cadastro Ambiental
Rural Municipal -  CAR/LRV, de cada propriedade rural com o respectivo diagnóstico, possibilitando o inicio
da recuperação dos passivos ambientais identificados.

Nesta data os 13 Prefeitos do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental
do Alto Teles Pires – CIDESA, assinaram um Protocolo de Intenções no intuito de promover nos seus
municípios a Gestão Ambiental Compartilhada com o Governo do Estado de Mato Grosso, conduzindo as
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Politicas Publicas Municipais para o efetivo cumprimento da Legislação Ambiental na região de abrangência
do Consórcio.

Em setembro de 2008, em audiência com o então Ministro Mangabeira Unger da Secretaria de Assuntos
Estratégicos do governo federal, juntamente com o Prefeito de Lucas do Rio Verde, Marino José Franz e na
presença de Senadores, Deputados e Diretor da Ong The Nature Conservancy - TNC, apresentamos o
CAR/LRV demostrando que é possível “produzir e preservar”, mas que seria fundamental estruturar os
municípios, tendo-os como coadjuvantes na fiscalização e no licenciamento ambiental. Após esta reunião, foi
convidada pelo Ministro a conversar com sua equipe de assessores, juntamente com técnicos da TNC, com
o objetivo de estruturar uma proposta semelhante para um programa nacional. (SICAR)

Em maio de 2009 foi convidada pelo Governo dos Estados Unidos, através da Embaixada Americana no
Brasil, para participar do “International Visitor Leadership Program”, onde participou do “Sustainable Soybean
Production Program”, com o objetivo de trocar experiência com autoridades do United States Department of
Agriculture (USDA), onde conheceu os programas políticos e o  serviço florestal americano dentre outros.

Nos Estados Unidos, em Champaign-Urbana e Carbondale, proferiu palestras na University of Illinois, para
alunos, produtores, diretores e professores, mostrando o que está se fazendo para adequar propriedades
rurais à legislação ambiental e sanitária brasileira, atendendo assim regras de comercialização de produtos
aos mercados internacionais.

Em dezembro de 2009 participou da COP 15 - Conferencia Mundial de Mudanças Climáticas a convite do
ICLEI – Instituto dos Governos Locais como Delegada da Comitiva Brasileira em Copenhague – Dinamarca,
representando Mato Grosso, tendo também um espaço para expor o projeto no stand da Ong - The Nature
Conservancy- TNC.

Pelo acima exposto, com as justas considerações, estou apresentando o presente Projeto de Resolução,
para admitir a Senhora Luciane Bertinatto, do Mérito Legislativo do Estado de Mato Grosso, com a
concessão do “Título de Cidadã Mato Grossense”, esperando que ao final, após recepcionada pelos Nobres
Pares, seja aprovada à honraria na forma regimental.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Maio de 2021

 

Nininho
Deputado Estadual
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