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Concede Título de Cidadão Mato Grossense ao
Sr Luiz Inácio Lula da Silva.

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

        Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato Grossense ao Sr Luiz Inácio Lula da Silva, pelos relevantes
serviços prestado ao Estado de Mato Grosso.

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

Luiz Inácio Lula da Silva

Conforme o ensinamento do brilhante escritor Euclides da Cunha ‘o sertanejo, é antes de tudo, um forte’, a
frase se ajustar à personalidade de Luiz Inácio Lula da Silva.

Nascido em Caetés cidade do semiárido pernambucano, filho do Sr. Aristides Inácio da Silva e da Sra.
Eurídice Ferreira de Melo, é o sétimo filho do casal de lavradores analfabetos. Um Severino nascido em 1945
numa paupérrima residência, com singelos dois cômodos; o chão era de terra batida, não dispunha de luz ou
água encanada. O menino de pés descalços, com apenas sete anos de idade, cumprindo a sina de milhares
de outros brasileiros, migrou para Santos no estado de São Paulo, em busca de uma vida melhor longe da
triste realidade de seca e de miséria.

Residindo no litoral paulista, começa a trabalhar ainda criança, para ajudar nas despesas de casa, como
ambulante, engraxate e ajudante de tinturaria no início da adolescência. Sobrevém para a cidade de São
Paulo, com a mãe viúva e os irmãos solteiros, onde conclui o ginásio e é admitido no curso técnico de
torneiro mecânico do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.

Em 1970, depois de perder a esposa grávida do primeiro filho,passou a se dedicar intensamente à atividade
sindical. Em 1973, casou-se com a Sra. Marisa Letícia Rocco Casa, sua atual mulher.

Em 1975, chegou à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema,
função na qual liderou a primeira greve de operários do ABC Paulista em 1978, durante o regime militar.
Fundou o Partido dos Trabalhadores em 1980, do qual se tornou presidente, ulteriormente liderou nova greve
de metalúrgicos, foi preso e teve seu mandato sindical cassado.

Participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores-CUT; integrou a frente suprapartidária
pró-eleições diretas para a presidência da República; foi eleito, em 1986, deputado federal constituinte com a
maior votação do país.

Concorreu à presidência da República nos anos de 1989, 1994 e 1998.Em 2002, foi eleito presidente do
Brasil com votação recorde de 50 milhões de votos e reelegeu-se em 2006, sendo o primeiro operário a
ocupar o Palácio do Alvorada.

Seus governos são marcados principalmente pela implementação bem sucedida de programas de
distribuição de renda, como o Bolsa Família, e de acesso dos mais pobres a linhas de crédito, salários mais
altos, geração de empregos e melhor qualidade de vida em educação,moradia, infra-estrutura e saneamento
e outros dos quais o Estado de Mato Grosso foi e está sendo incalculavelmente beneficiado.

A relação do governo com a população ganha outro parâmetro de qualidade, com a realização de mais de 70
conferências nacionais e a abertura sistemática do Palácio do Planalto a diferentes grupos da sociedade civil
organizada. Reeleito para um segundo mandato, e chega ao final do governo com recorde de popularidade e
com estatísticas de desemprego e de famílias abaixo da linha de pobreza com os menores índices desde o
início dessas medições.

Atualmente o ex-presidente percorre o Brasil tentando reagrupar a esquerda brasileira e continuar na defesa
de um país para todos e todas com justiça social. Acumula homenagens, recebeu inúmeras condecorações
de doutor honoris causa, nacionais e internacionais, ratificações da singularidade na trajetória
desempenhada.

Portanto, pelos motivos sinteticamente apresentados, por sua competência e pelos relevantes serviços
prestados à sociedade brasileira, o desenvolvimento e avanço social que mato-grossenses apreciaram,
proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, que
indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto apresento a proposição legislativa e peço
apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação.
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