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Concede Título de Cidadão Matogrossense ao
Senhor Luiz Ciro Scopel.

        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 Luiz Ciro Scopel.

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

Luiz Ciro Scopel  - nasceu na cidade de São Francisco de Paula- RS, no dia 01 de abril de 1954, filho de
imigrantes italianos, mais conhecido como PINGO.

Em São Francisco de Paula passou a maior parte de sua infância juntamente com seus pais e mais seis
irmãos.Passou sua juventude juntamente com toda sua família na cidade de Caxias do Sul.

Em 1986, mudou-se para o município de SINOP em busca de oportunidades. Juntamente com seu irmão
Elizeu Scopel abriram  seu primeiro negócio, uma madeireira. Sem o sucesso esperado Elizeu retornou para
o sul do país, deixando seu irmão no Estado de Mato Grosso.

Luiz muito ambicioso decide então entrar para o meio de entretenimento, abrindo uma casa noturna com
uma tração principal bem diferente para a época, uma pista de patinação. Essa casa se tornou ponto de
referencia de diversão de Sinop, onde era frequentada por toda a sociedade.    

No mesmo ano que  inaugurou a patinação conheceu a Senhora Maria Braga com quem casou-se no ano
seguinte. Dessa união tiveram dois filhos- Thaison F. Scopel (1990) e Kellen M. Scopel(1995).

Depois de fechar a patinação , Luiz juntamente com sua esposa funda o NORTÃO ATACADO LTDA.,
distribuidora de secos e molhados com produtos vindo direto da região Sul. Com o tempo a empresa cresce
e se torna uma das maiores distribuidora do norte de Mato Grosso.Hoje a empresa conta com um grande mix
de produtos, dentre eles produtos regionais e também produtos vindos direto da Serra Gaucha.

Hoje o Nortão Atacado Ltda, esta sob o comando de seus filhos, pois o Senhor Luiz Ciro Scopel se dedica a
maior parte do tempo a seu novo empreendimento que é o engarrafamento de bebidas SÓ ALREGRIA ,
localizada também em Sinop.
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