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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense a
Jonas Campos Vieira.

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

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-Grossense a Jonas Campos Vieira.

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

 

JUSTIFICATIVA

            Jonas Campos Vieira nasceu em Santos – SP, no dia 28 de março de 1975. É filho de
Neide Lemos de Campos e José Almorim Vieira. Seu pai foi servidor público da Prefeitura
Municipal de Santos-SP.

No ano de 1981, sua mãe divorciou-se de seu pai e, nessa ocasião, mudaram-se com
parte da família para Cuiabá-MT.

Em 1989 a mãe de Jonas Campos se casou com um pequeno produtor, Manoel da
Fonseca, do município de Reserva do Cabaçal-MT, e se mudaram para o município.

Lá, Jonas trabalhou na pequena agricultura familiar, capinando, roçando, colhendo arroz,
feijão, milho, trabalhou vários anos nas propriedades rurais tirando leite e sua família se tornou
referência para os pequenos produtores. Sua mãe e seu padrasto possuem uma propriedade no
município de Cáceres - MT, onde trabalham com agricultura familiar até hoje.

Em 1996, Jonas decidiu entrar para a vida pública e se candidatou a vereador em
Reserva do Cabaçal. Foi um dos mais votados naquele pleito. Em 2004, foi candidato a
vice-prefeito do município de Reserva do Cabaçal. Eleito, em 2008, foi reeleito à vice-prefeito.
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No ano de 2012 disputou eleição como candidato a Prefeito do município de Reserva do
Cabaçal, foi derrotado, porém foi para Brasília/DF, morou lá por 3 anos assessorando um
ex-deputado federal, e  aproveitou a oportunidade para se formar em Políticas Públicas.

Hoje, o atual prefeito, um dos mais atuantes da região oeste, está terminando uma
Faculdade em Gestão de Recursos Humanos e está atualmente como Prefeito do município de
Reserva do Cabaçal.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua
acolhida e merecida aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Novembro de 2021

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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