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CONCEDE AO SENHOR ANTONIO LUIZ COSTA
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 ANTONIO LUIZ COSTA DE OLIVEIRA, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

 

JUSTIFICATIVA

ANTONIO LUIZ COSTA DE OLIVEIRA nasceu em 06/11/1971 na cidade de Araguaçu no estado do
Tocantins, filho do senhor Joaquim Negnes de Oliveira e senhora Tereza José da Costa, casou-se com a
Senhora Maria Ivonete Machado da Silva no ano de 1994, na qual tem um filho Danilo Silva Costa.

Em 1982 chegou a Mato Grosso, fixando residência numa fazenda no município de Confresa para trabalhar
em um secador de cereais.

Em 1986 passou a residir em Alto Boa Vista onde começou a trabalhar projetos voltados ao esporte,
desenvolveu vários projetos de cunho social no município, destacam-se os Projetos Irmão Sol, Aplauso,
Xané, Segundo Tempo, Antônio Luiz vê o esporte como meio de inclusão social.

Atualmente administra uma Escolinha de Futebol com 112 garotos e garotas com idade entre 06 e 17 anos.
Treinador de Futebol há mais de doze anos onde se destaca como desportista em toda região.

Pela imensa contribuição social como cidadão e com seu reconhecido espirito desportista, tem contribuído
para o desenvolvimento e crescimento do estado de Mato Grosso em especial na região do Araguaia.

Destarte, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
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relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor
ANTONIO LUIZ COSTA 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 24 de Maio de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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