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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATOGROSSENSE  AO  SENHOR  ZEFERINO
BORTOLON.

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, ZEFERINO BORTOLON pelos relevantes
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Zeferino Bortolon nasceu em 10 de março de 1967 na cidade de Salto do Lontra - PR. Filho de Cláudio
Bortolon e Luísa Pelizari Bortolon, ambos agricultores que se mudaram para Mato Grosso no ano de 1977,
quando adquiriam uma fazenda no Distrito de Primavera, localizado no município de Sorriso.

Apenas no ano de 1984 Zeferino veio para o Estado com a intenção de ajudar seus pais, trazendo a
mudança da família que foi descarregada embaixo de uma lona, pois a família ainda não possuía casa.  

Na época tudo era muito difícil, principalmente a situação financeira de seus pais que tinham sete filhos para
criar.

A região ainda não possuía energia elétrica instalada e a maioria das áreas rurais não haviam sido
exploradas. Com muita dificuldades deslocaram – se até o município de Vera para comprar madeira, onde a
transportaram até a fazenda para construir uma casa para a familiar morar.

No ano 1989 Bortolon, como é conhecido, ajudou a montar a Expolucas, que se tornou uma das maiores
feiras de agronegócios na região. A antiga Ceval, hoje conhecida como Bunge, foi uma das maiores
patrocinadoras na exposição, contribuindo para que a realização do evento acontecesse.

No mesmo ano mudou-se para Lucas do Rio Verde (1989), onde montou uma prestadora de serviço
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chamada Braço Forte, atuando na área de movimentação de mercadorias, uma das maiores do Estado na
época, chegando a ter 800 funcionários.

A empresa prestou serviços que contribuíram com a construção de vários armazéns, não só no município de
Lucas do Rio Verde, como também nas cidades de Tapura, Sorriso, Diamantino e Nova Mutum.

Em 1993 seu pai, hoje já falecido, decidiu vender a fazenda no município de Sorriso e retornar com sua mãe
para cuidar das propriedades que ainda tinham no Estado do Paraná, ficando Bortolon sozinho no Estado.

Em 1997 devido às leis trabalhistas vigentes na época, a empresa teve que encerrar suas atividades,
fazendo com que Bortolon começasse uma nova atividade econômica no ramo de revenda de veículos, onde
trabalhou até o ano de 2008.

Em 2008 resolveu se envolver na política, tornando-se presidente do PTB municipal, onde foi candidato a
vereador e posteriormente em 2010 candidato a Deputado Federal pelo mesmo partido.

Pai de dois filhos, Juliana Bortolon e Guilherme Bortolon, Zeferino hoje atua na área de compra e venda de
cereais, e ainda continua envolvido em movimentos políticos e atividades sociais, sempre fazendo presença
em grupos que almejam buscar um futuro melhor, e contribuir com o progresso do Estado de Mato-Grosso.

E é por estas e outras razões, que nos levaram a propor aos Nobres Deputados esta justa homenagem ao
Senhor Zeferino Bortolon, por seus trabalhos prestados e por sua parcela de contribuição ao progresso do
Estado de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Agosto de 2018

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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