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CONCEDE AO SENHOR LUIZ CARLOS PINTO
DE  OLIVEIRA,  O  TÍTULO  DE  CIDADÃO
MATO-GROSSENSE.

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 ao senhor LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Luiz Carlos Pinto de Oliveira nasceu no município de Laranjeira do Sul, Estado do Paraná, filho do senhor
Paulo Pinto de Oliveira e dona Maria de Lurdes de Oliveira, casado com a senhora Ivone S. Pinto de Oliveira
e é pai Paulo Pinto de Oliveira Neto, Marianna Adelaide Pinto de Oliveira e Gabriela de Lourdes Pinto de
Oliveira.

Em 1987, mudou para o Estado de Mato Grosso, município de Vera, para trabalhar e morar junto de seus
pais, na Fazenda Santa Maria, onde exploravam atividade de laminadora e iniciavam os trabalhos na área de
cerraria, sendo a madeireira o principal ramo de exploração inicial, onde nunca mais parou de trabalhar
mesmo diante das dificuldades apresentadas na época sempre acreditando na vitória através da lida no
campo.

Em 1995 encerra as atividades de exploração de madeira e inicia a criação de bovinos e atividade agrícola
na fazenda Santa Maria como atividade principal da propriedade até os dias atuais.

Luiz Carlos Pinto de Oliveira pela imensa contribuição como pioneiro e agropecuarista visando sempre o
desenvolvimento do município e como agropecuarista contribuindo com o fortalecimento do município de
Vera e Região.

Destarte, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissionais e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor Luiz
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Carlos Pinto de Oliveira, que indiscutivelmente merece todas as honras a respeito.

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Setembro de 2017

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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