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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
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  LUIZ
ANTONIO  DE  LIMA.

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

1º - Fica concedido ao Senhor Luiz Antonio de Lima, o Título de Cidadão Mato-grossense.

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

 

JUSTIFICATIVA

Luiz Antonio de Lima é filho de José Antonio de Lima e Armelinda Franco de Lima. Nascido em Auriflama,
estado de São Paulo, em 28 de fevereiro de 1952. Formado em técnico de contabilidade, chegou a São José
dos Quatro Marcos em dezembro de 1973. Junto com seus pais e irmãos, veio para Mato Groso em busca
de novas oportunidades e crescimento.

Dedicou os primeiros anos em São José dos Quatro Marcos trabalhando no negócio da família, a CASA
LIMA.  Também foi professor e por algum tempo lecionou na escola municipal.

Junto com o crescimento da cidade veio a expansão dos negócios da família, que também passou a atuar no
comércio de materiais de construção e no início da década de 1980, com o objetivo de crescer e oferecer
aos moradores de Quatro Marcos sempre o melhor, a família Lima investiu na construção de um novo prédio,
local onde passaria a funcionar o SUPERMERCADO LIMA.

Investir na cidade e oferecer o melhor aos seus moradores sempre foi uma ideia que preponderou na
condução dos negócios pelo Sr Luiz Lima. Sempre engajado nas causas sociais e humanitárias, apóia
diversas ações realizadas pelas entidades na cidade e desde 2004 dedica parte do seu tempo na condução
e apoio dos trabalhos do Lar Santa Rita de Cássia em São José dos Quatro Marcos, entidade sem fins
lucrativos que abriga e auxilia idosos da cidade e região.
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Destarte, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados a sociedade mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense ao Senhor Luiz Antonio de Lima, que indiscutivelmente merece todas as honras e 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 12 de Dezembro de 2017

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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