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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  ILDOMAR
JOSÉ  ZANETTE

       

           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 Mato-grossense ao Senhor Ildomar José Zanette.

 

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

JUSTIFICATIVA

       Senhor Ildomar Jose Zanette, que veio para o nosso querido Estado no Ano de 1980, advindo do Rio
Grande do Sul, chegou até a cidade de Diamantino e começou sua jornada no estado de Mato Grosso, veio
para capital onde conheceu sua esposa, vindo a contrair matrimonio e constituindo família, tendo como fruto
seus dois filhos e três netos.

       Profissionalmente exercendo suas funções na Cooperativa Coopervale, de 1980 ate 1985, vindo a
ingressar no Banco Bradesco em 1991 á 2015, trabalhou muito no Banco Bradesco como Supervisor de
Previdência, saia de casa em um Veiculo Uno Fiat para desbravar nossas rodovias no ano de 1990 que na
época não eram asfaltadas, e por diversas vezes ficando durante dias atolado em meio a floresta do norte do
estado nas crateras de lama seguindo rumo as cidade de Juína e Juruena, chegando a ficar mais de 30 dias
fora de casa, uma bela aventura, hoje ele contribui com o estado e os funcionários Securitários Bancários
através do Sindicato dos Securitários onde foi presidente e hoje é um dos membros da categoria, um homem
que lutou para criar sua família e exercer com excelência suas atribuições profissionais, tendo sido um dos
escolhidos como um dos condutores oficiais da tocha olímpica em Cuiabá, e participado desse grande marco
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para nosso país, para ser lembrado pelas futuras gerações.

 

       Posto isto, contamos com o apoio dos Nobres Deputados para aprovação do presente Projeto de
Resolução, tendo em vista a contribuição do homenageado em prol do desenvolvimento de nosso Estado,
razão pela qual entendemos ser o Senhor Ildomar José Zanette, merecedor do título de cidadão
mato-grossense.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Janeiro de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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