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Concede Título de Cidadão Matogrossense ao
Senhor ZULMIRO BONAFÉ.

        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 Cidadão Matogrossense ao Senhor ZULMIRO BONAFÉ.

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

JUSTIFICATIVA

ZULMIRO BONAFÉ, nasceu no dia 03 de abril de 1964, casado, nasceu em Marau/RS, tem 03 filhos, hoje
reside no município de Nova Mutum/MT.

Bonafé chegou no Estado de Mato Grosso em 1986, no município de Tangara da Serra, para atuar como
agrimensor,  setor de Eletrificação Rural Empresa Elepar, retornando ao Paraná e em1997 retornou a Mato
Grosso  e fundou a empresa de Distribuição de Alimentos, dissolvendo a parceria em 1999, quando muda
para Nova Mutum e ajuda colaboradores na busca pela reforma agrária , gleba Ribeirão Grande, onde existia
1.120 familias inscritas, através de sindicatos de Lucas do Rio Verde.

A sobrevivência era através de plantios coletivos e comunitários, em 27/07/2001ª situação dos acampados,
após 5 despejos vai ao ar no jornal Nacional da TV Globo e chama atenção de autoridades e resulta na
demissão dos 02 procuradores do INCRA . Inicia-se a criação de dois assentamentos, em 23/06/2002 foi
conduzido a Presidente como sócio fundador da APPAMO- Associação dos Pequenos Produtores do
Assentamento Maria Oliveira, na ocasião 1.º Assentamento efetivado- 32 famílias, com sorteio de lotes.

Em 2003eleito suplente de vereador pelo PT.

Gleba Ribeirão Grande possui hoje 59 famílias assentadas em 03 assentamentos. Em junho d e2008 funda a
ASFNM- Associação dos Feirantes do Município de Nova Mutum e é eleito o 1.º Presidente e  conduzido ao
primeiro mandato de vereador pelo PT, sendo reeleito em 2012, com um aumento significativo dos seus
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votos que de 285 passou para 632 votos.

Foi o primeiro secretário da câmara mandato 2010ª 2012.

Em agosto de 2013, conclui formação superior em Tecnológico de Gestão em segurança e Serviço Publico.

Ajudou a afundar outras associações de bairros. Seu primeiro projeto como vereador foi a busca da
construção de 01 pavilhão com 54 Box, totalizando 1600m², para a feira livre dos agricultores familiares,
estava servindo de modelo para outros municípios.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Junho de 2014

 

Ademir Brunetto
Deputado Estadual
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