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Concede a Comenda Senador Jonas Pinheiro da
Silva  do  Mérito  Agropecuário  ao  Senhor
Antonio  Galvan.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o art.
26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, combinado com a Resolução nº 6.597, de 2019, resolve:

Art. 1º Fica concedida a Comenda Senador Jonas Pinheiro da Silva do Mérito Agropecuário ao
Senhor Antonio Galvan.

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

JUSTIFICATIVA

Antonio Galvan – nascido em Sananduva (RS), morou no Paraná por sete anos. Oriundo de uma
família de agricultores, Galvan veio para Mato Grosso na década de 80. Convivente com a esposa e
advogada Paula Boaventura, o agricultor e empresário têm quatro filhos, uma enteada, quatro irmãs e um
irmão.  

Com formação técnica em contabilidade, Galvan atua como produtor rural na região Norte. Foi
presidente do Sindicato Rural de Sinop, diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato
Grosso (Famato) e presidente da Aprosoja – Mato Grosso. Em 2021, foi eleito, por aclamação, presidente
da Aprosoja Brasil, onde vai representar 16 entidades estaduais até 2024.

Atualmente está licenciado da presidência da Aprosoja para se dedicar a pré-candidatura ao Senado
Federal.

Líder do Movimento Brasil Verde e Amarelo, Antonio Galvan se destaca como uma das principais
lideranças do agronegócio brasileiro e da direita conservadora. Ao defender Deus, família, pátria e liberdade,
o pré-candidato trabalha para a construção de um novo tempo para Mato Grosso, transformando o estado
em um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Além disso, atua para diminuir as diferenças sociais
de Mato Grosso propondo transformar os municípios que não possuem vocação para a agricultura em polos
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de conhecimento, de educação, ciência, tecnologia e capacitação profissional.

Como líder ruralista, Antonio Galvan tem uma atuação reconhecida nacionalmente como defensor da
agricultura brasileira e interlocutor dos anseios do setor e de toda a sociedade junto aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. Para evitar que o Brasil entre em colapso produtivo, atenda a demanda mundial e
impedir que os preços dos alimentos aumentem ainda mais, Galvan defende a aprovação de pautas
prioritárias como os projetos de lei do Licenciamento Ambiental, da Regularização Fundiária, dos Defensivos
e do Projeto do Autocontrole que tramitam no Congresso Nacional.   

Em fóruns internacionais, Galvan vem se posicionando com coragem e defendendo o Brasil de
ataques, principalmente dos países do continente Europeu. Em 2018, o posicionamento de Galvan durante
uma reunião com integrantes do chamado Grupo de Amsterdã (Amsterdam Declarations Partnership),
realizada em Bruxelas, capital da Bélgica, ganhou repercussão mundial. O presidente da Aprosoja defendeu
a produção brasileira afirmando que não existe nenhum país que seja mais responsável e mais sustentável
que o Brasil. Na reunião, Galvan desafiou os participantes europeus apresentarem ações e leis que
comprovem a preservação ambiental desses países que tanto criticam o Brasil.

Diante a liderança que exerce, Antonio Galvan foi convocado a disputar a eleição de 2022 e aceitou o
desafio de concorrer ao Senado Federal pelo PTB, um dos partidos mais fiéis ao governo do presidente Jair
Bolsoanro. Sem rótulos, Galvan quer ser o senador de todos os mato-grossenses.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Junho de 2022

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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