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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃ
MATO-GROSSENSE A TENENTE CORONEL
ANDREIA VITAL 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 Conceder Título de Cidadã Mato-grossense a Tenente Coronel Andreia Vital Costa.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Andréia nasceu na cidade de Goiânia no dia 31 de julho de 1982, antes de completar 2 anos de idade,
quando seus pais mudaram para a cidade de Torixoreu-MT ( outubro de 1983) . Permaneceu em
Torixoreu até os 5 anos, quando seu pai assumiu um emprego no INDEA- MT ( Instituto de defesa
agropecuária de Mato Grosso) na cidade de Nova Xavantina-MT e toda família novamente trocou de
cidade. Em Nova Xavantina permaneceu ate os 10 anos de idade quando por fim mudou-se para a
cidade de Barra do Garças-MT. Já em Barra do Garças Andréia concluiu seus estudos na Escola
Estadual Antonio Cristino Cortes e aos 17 anos após muito estudo e dedicação consegiu ingressar no
ano de 2000 na Academia de Policia Militar Costa Verde na cidade de Varzea Grande –MT , instituição
de Ensino que forma os novos oficiais da polícia Militar de Mato Grosso. Após 03 anos de formação
Andreia foi declarada Aspirante a Oficial da PMMT em dezembro de 2002 foi lotada a extinta CIPEs (
Companhia Independente de Policiamento Especializado), unidade policial que há época era
responsável por policiamento em boa parte do centro da cidade de Cuiabá. Há época Andreia com
apenas 20 anos de idade comandava serviço operacional e se destacou pela grande capacidade de
liderança e senso de justiça.
Em 2005 foi transferida a pedido da Capital Matogrossense para a cidade de Barra do Garças cidade
pela qual tem grande amor pois aqui havia deixando grande parte de sua família (pais, irmãos, tios) .
Trabalhou em Barra do Garças como Oficial de dia, chefe de operações, sempre com foco no serviço
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operacional.
No ano de 2009, já no posto de capitã da PMMT, foi transferida para a cidade de Cuiabá, trabalhando
no Batalhão de Trânsito e posteriormente na administração do Comando Especializado da PMMT.
Em 2011 foi novamente transferida para a cidade de Barra do Garças, onde trabalhou como
comandante da Base Comunitária do Bairro São José, Comandante do Pelotão de Força Tática, Chefe
Operacional do 2º BPM , Comandante do 2° BPM e por fim Comandante Adjunta do 5º Comando
Regional .
Posto isto, contamos com o apoio dos Nobres Deputados para aprovação do presente Projeto de
Resolução, tendo em vista a contribuição da homenageada em prol da segurança pública do nosso
Estado, razão pela qual entendemos ser a Tenente Coronel Andreia Vital Costa, merecedora do título
de cidadã mato-grossense.
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Deputada Estadual
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