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CONCEDE  AO  SENHOR  IZAEL  LOPES  DE
O L I V E I R A ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
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 IZAEL LOPES DE OLIVEIRA, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Izael Lopes de Oliveira nasceu no dia 21 de junho de 1959, na cidade Assaí no Estado do Paraná, filho de
Levino Lopes de Oliveira e Malvina Maria de jesus.

É casado com Laudi Santos de Oliveira, e é pai de Simone Lopes de Oliveira, Alexandre Lopes de Oliveira e
Adriana Lopes de Oliveira.

Em 15 de Maio de 1995 mudou para Campo Verde Mato Grosso, com a família.

Trabalhava de funcionário nas fazendas da cidade e a esposa trabalhava em casa como costureira começou
fazendo camisetas para escolas e blocos de carnaval, com o aumento dos pedidos a dona Laudi ensinou as
filhas na área da costura e o filho fez um curso de pintura por correspondência, a produção estava grande ai
surgiu à ideia de abrir a empresa que foi fundada no dia 01/03/1997 como Malharia Campo Verde e com o
decorrer do tempo os filhos casaram, a filha Simone administra a empresa Malharia Campo Verde o filho
Alexandre foi para Nova Mutum que montou a empresa Casa dos Uniformes e a filha Adriana foi para
Primavera do Leste que montou a empresa Primavera Uniformes.

Em virtude de seu sério trabalho, conquistou o carinho e a confiança da população de campo verde e região,
sendo hoje uma referência em sua área de atuação onde participa ativamente de todos os movimentos e
ações que visam o desenvolvimento do município e do Estado que tanto aprendeu a amar, sendo merecedor
dessa honraria pelo brilhante papel que faz no Estado de Mato Grosso.
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Izael Lopes de Oliveira pela imensa contribuição como homem, profissional, empresário do setor têxtil de
Campo Verde e Região e por todos os relevantes serviços prestados no município de Campo Verde e no
Estado de Mato Grosso e por onde passou sempre ativo, apreço minha satisfação com o seu trabalho.

Assim, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e pelas
contribuições nas áreas sociais por todos os relevantes serviços prestados ao nosso Estado, proponho a
concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor IZAEL LOPES 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 27 de Março de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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