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Concede o Título de cidadã mato-grossense à
Senhora Leane Simone Altmann.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Fica concedido a Senhora Leane Simone Altmann, o Título de cidadã mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Leane Simone Altmann, nascida no dia 04 de abril de 1965, na cidade de Carazinho - RS, de filiação de
Danillo Siveno Altmann e Maceda Worst Altmann. Casada com Wanderlei Pedro Elger, união a qual resultou
na concepção de três filhos.

A Senhora Leane viveu sua infância e juventude até o ano de 1989 na cidade de Carazinho, quando após
sua formação universitária e já casada, a vocação para o agro falou mais alto, sendo filha de produtores
rurais. Optou juntamente com seu marido mudança para o Estado de Mato Grosso, na cidade de Nova
Mutum.

Em Nova Mutum, inicialmente a dedicou-se para atividade agrícola e após algum tempo a Sra. Leane passou
a prestar assessoria na organização do Sindicato Rural de Nova Mutum.

Os recursos eram precários e o sindicato funcionou um tempo no escritório em sua casa. Dedicou-se a dar
aulas na escola estadual, depois escola Cnec e
 mais tarde na Fumesum (primeira faculdade de Nova Mutum).

Com o passar dos anos vieram os filhos Pedro Augusto Elger, Julio Cesar Elger e Marco Antonio Elger.

No ano de 1999 foi eleita presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, cargo que ocupou até o ano de
2003. Fez parte da diretoria nos triênios de 1996-1999, 2003-2006 e 2006-2009. Em 2008, assumiu o
Sindicato interinamente na ausência do presidente Alcindo Uggeri e do vice-presidente Luiz Carlos
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Gonçalves.

Também foi membro da diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso
(Famato) nos triênios 2001-2004 e 2004-2007 e ainda participou por muitos anos do Conselho de
Administração do Sicredi (Cooperativa de Crédito Rural) de Nova Mutum.

A Senhora Leane tem muito orgulho em dizer que foi a primeira presidente mulher de um Sindicato Rural de
Mato Grosso. Durante o período à frente do Sindicato ela relata que viveu momentos inesquecíveis, entre
eles destaca a participação nos movimentos “Caminhonaço” e “Tratoraço”.

Esses movimentos foram importantíssimos para o ruralismo brasileiro, onde ganharam respeito e ainda
mostraram que tem força e voz ativa no governo. Em Nova Mutum formaram um grupo de coordenadores em
que fez parte, liderando o movimento “Grito do Ipiranga”, quando os produtores rurais do norte do estado
reivindicaram ao Governo Federal preços melhores na venda da safra e logística da produção.

Vale enfatizar que em Nova Mutum, o Grito do Ipiranga foi um movimento da família ruralista, pois teve a
participação fundamental dos jovens e mulheres. Juntos, a família ruralista fez a vitória.

Na comunidade de Nova Mutum participou de vários conselhos municipais entre eles: Conselho da Criança,
Conselho da Saúde, Conselho de Desenvolvimento Agrário, Conselho Municipal de Meio Ambiente e
Conselho Tutelar.

Como produtora rural organizou condomínio de compra e armazenagem, tentando fortalecer a classe.

Quando da fundação da aprosoja participou desde o início, sendo a primeira coordenadora do núcleo de
Nova Mutum e delegada por várias gestões. Hoje participa da entidade na comissão de sustentabilidade.

Atualmente a atividade agrícola e pecuária da família tem sido mais tranquila pois com o intuito de ter
sucessores na atividade da família, tem realizado uma administração compartilhada com dois filhos, em um
aprendizado diário de ambas as partes.

A Sra. Leane relata que hoje consegue aproveitar a presença dos netos para sentir como é gratificante
colher os frutos do seu trabalho e dedicação a família.

Por essas e muitas outras realizações importantes para nosso Estado, é que peço a aprovação do presente
Projeto de Resolução, para conceder Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora Leane Simone Altmann,
pelo grandioso trabalho.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Junho de 2022

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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