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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense
para Ondina Inêz Botton.

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 à Ondina Inêz Botton o Título de cidadã mato-grossense.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A produtora rural Ondina Inêz Botton, filha de Gomercindo Eugênio Botton e de Adelina
Derosso Botton, nasceu no Rio Grande do Sul, tendo se casado ainda no final na década de 1970,
vindo a residir no Estado de Mato Grosso no ano de 1980.
Sua família, enquanto no Rio Grande do Sul, sempre se dedicou às lides rurais, não sendo
diferente após mudança para Jaciara, onde fixou morada. Junto com o marido e as filhas manteve-se
na atividade agrícola até o ano de 2007, sendo que o casal, na constância do casamento, adquiriu
áreas de terras nos Municípios de Jaciara e de Nova Maringá.
A produtora veio a divorciar-se no ano de 2007, mas manteve-se na atividade rural na
"Fazenda Planalto", situada próximo à localidade do Distrito de Celma, no Município de Jaciara.
Assim, na intenção de manter altas médias de produtividade, para fins de viabilizar a
atividade rural, a produtora, tão logo assumiu a administração das áreas de terras que lhe couberam,
implementou o método de cultivo de agricultura de precisão, sendo que, além de sempre ter presente
a preocupação de manter a atividade na estrita obediência das normas legais, buscou e busca aplicar
conceitos de Gestão Social, para fins de valorizar o maior patrimônio, que são os colaboradores.
A produtora graduou-se em 2016 no curso de Assistência Social, mantendo sempre a
preocupação com a preservação do meio ambiente.
Em razão desta estrita obediência às normas legais, desde o ano de 2007 o Instituto Algodão
Social confere à Fazenda o Selo de Qualidade do Algodão.
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Importante salientar que a produtora implantou, também, sistema de coleta seletiva de lixo,
alfabetização dos funcionários, atividades recreativas e uma horta solidária, em razão da qual a
Fazenda já recebeu prêmio da Ampa - Associação dos Produtores de Algodão.
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