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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Raul Parizzi.

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

       

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Raul Parizzi.

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

JUSTIFICATIVA

Raul Parizzi nasceu no município de Casca, no Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1961, filho de
Zandir Parizzi e Rosalina Lorenzatto Parizzi, quinto filho de uma família de 8 irmãos.

Raul, descendente de imigrantes italianos, teve uma infância humilde na zona rural, onde tradicionalmente
desde muito novo já tinha a responsabilidade de trabalhar com seu pai e irmãos na área agrícola, estudou o
primeiro e segundo graus na região, formou-se em Técnico Contábil.

Aos 23 anos de idade em meados de agosto de 1984, casou-se com Elaine.

Em janeiro de 1985, tiveram o primeiro filho, Willian Parizzi, hoje com 34 anos.

Buscando melhorar de vida, em março de 1986, resolveu mudar-se com a família recém formada para
Sorriso, em Mato Grosso, motivado por seus irmãos mais velhos que já tinham vindo em 1979, visto que, em
1975 o pai Zandir Parizzi comprou terras para plantarem na época de colonização daquela região.

Morou em Sorriso, tendo naquela cidade, uma garagem de revenda de carros - a Parizzi Veículos. Na cidade
de Sorriso, Raul e Elaine tiveram mais 2 filhos, Ruan Parizzi, hoje com 32 anos e Leonan Parizzi, hoje com
30 anos.
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Ficaram na cidade até 1992.

Vislumbrando ainda, melhorar a qualidade de vida da sua família, mudou-se para Cuiabá em 1992, onde fez
a transferência do seu comércio da revenda de automóveis para capital, locou uma grande área na Av. Isaac
Póvoas e ampliou algumas atividades como estacionamento e lava-jato e após alguns anos, em 1997 mudou
de ramo, e abriu um pequeno bar e restaurante e como bom gaúcho entende de churrasco, o diferencial do
comércio era a venda de picanha preparada na pedra (granito), um restaurante que se tornou bastante
popular na capital conhecido como Picanha´s Bar.

Em 2000, já com o bar e restaurante consolidado, surgiu uma nova oportunidade de negócio e investimento,
uma grande inovação para a época, tendo a experiência do restaurante, notou que o consumo de tempero,
principalmente o alho era muito intenso em toda a culinária cuiabana e a idéia era facilitar a vida na cozinha
e vender o alho já pronto, descascado e triturado. Fundou então a marca Alho Fácil, idéia que custou até
chegar em uma fórmula que perdura até hoje.

Com um mix de produtos ampliado, a marca Alho Fácil hoje é líder de mercado na grande Cuiabá com os
produtos: alho em pedaços, alho em pasta, alho frito, produz também temperos prontos industrializados, tais
como tempero completo, sal para churrasco temperado entre outros.

Após quase 20 anos de mercado a indústria e comércio desde então, gera emprego e renda para muitas
famílias e distribui os produtos para redes de supermercados locais, no Estado de mato Grosso e em alguns
estados do Brasil.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do Estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Raul Parizzi, que
indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Outubro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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