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CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO
MATO-GROSSENSE AO SENHOR GIVALDO
DANTAS SAMPAIO NETO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o art. 26,
inciso XXVIII da Constituição Estadual, c/c com o art. 171 do Regimento Interno, e com a Resolução nº 6.597
de 2019, resolve:
Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor GIVALDO DANTAS SAMPAIO NETO, por
seus relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Por meio da presente Proposição Legislativa, pretendemos conceder o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao ilustre Senhor Givaldo Dantas Sampaio Neto, afim de homenageá-la por todo o serviço prestado ao
Estado de Mato Grosso
Givaldo é natural de Maceió-AL. Se estabeleceu no Estado de Mato Grosso desde 2014 quando assumiu o
concurso público de Docente do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso Campus Confresa.
Lecionou aulas no curso Superior de bacharelado em Agronomia e de Técnico em Agropecuária do mesmo
Campus. Auxiliou na área de produção agrícola do Campus, implantando culturas ainda não existentes para
atividades práticas dos alunos como a cultura do café e da cana de açúcar e participando de diversos
projetos de pesquisa e extensão na região com destaque os trabalhos de pesquisa em fruticultura e
pastagem.
No ano de 2015 assumiu a Coordenação de extensão do Campus Confresa, contribuindo efetivamente para
oportunidades de estágios e parcerias junto à organizações locais.

1

Projeto de resolução - gba6p1yc

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Destaca-se a organização da 4ª Semana da Agricultura Familiar de Confresa, onde foram ofertados
palestras e cursos, beneficiando cerca de mil alunos, e também outras 500 pessoas entre agricultores
familiares e a sociedade civil.
Participou da organização da 2ª Caravana de Visitas Técnicas do curso superior em Agronomias, onde
diversos alunos tiveram a oportunidade de sair das regiões em que moravam, e visitar uma unidade de
produção de álcool e açúcar na cidade de Iturama – MG, participar da Hortitec em Holambra – SP, além de
visitas no CEAGESPE da capital São Paulo e da CEASA na cidade de Campinas – SP.
Em 2017 participou de um edital de remoção com destino para o Campus Avançado de Diamantino e logo
em sua chegada junto com outros servidores que também chegavam ao Campus, observaram a falta de
feiras livres na cidade. Deste debate surgiu a ideia de organizar a 1ª e a 2ª Mostra da Agricultura Familiar de
Diamantino, contando com a parceria dos agricultores familiares da cidade e das organizações públicas e
privadas locais.
Desse trabalho, atualmente, o município de Diamantino conta com diversas feiras livres que ocorrem
semanalmente,
Desde 2018 participa dos editais de extensão do IFMT, conseguindo recursos para produção anual de 4.000
mudas nativas que são doadas para os agricultores familiares que fazem o reflorestamento de nascentes e
beiras de rios de suas propriedades.
Defensor e militante dos esportes treina times de futsal feminino e masculino do Campus Avançado
Diamantino.
Atuou fortemente em prol do combate a covid-19, e, teve um projeto no valor de R$25.000,00 aprovado para
combate da Pandemia na região. Assim, em conjunto com servidores e colaboradores, produziram e doaram
mais de 6.000 litros de sabão líquido e 500 litros de água sanitária para as organizações locais.
Em 2020, aprovou junto ao MAPA o projeto de residência agrícola do Campus Avançado de Diamantino.
Neste edital foram aprovados R$220.000,00 que serão investidos em 07 bolsas para alunos egressos
atuarem na assistência técnica da região entre os anos de 2021 e 2022.
Atualmente é Diretor Geral do IFMT Campus Avançado Diamantino. Professor da Carreira do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, leciona aulas nas disciplinas das áreas de agrárias do curso de ensino médio técnico
integrado em agricultura. Faz parte do Pré-Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai Superior, e é
Suplente na Comissão de Integração Ensino e Serviço (CIES) da Região Centro Norte Mato-grossense.
Nesse sentido, apresentamos a presente proposição para que possamos admitir na Ordem do Mérito
Legislativo do Estado de Mato Grosso, com a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense, ao
ilustríssimo Senhor Givaldo Dantas Sampaio Neto, esperando que ao final, depois de recepcionada pelos
Nobres Pares, seja esta aprovada.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Agosto de 2021
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