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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor ADELCINO LOPO

A ASSEMBLÉIA 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 ADELCINO LOPO.

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

 

JUSTIFICATIVA

Natural de Montalvania-Mg, nascido em 27/08/1969, chegando em Barra do Garças 1978.

Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos consegui meu primeiro emprego lá no Supermercado Cogal,
do meu amigo Ademar. Em 85, quando já tinha uns 15 anos, comecei a trabalhar na antiga Sudanisa, como
auxiliar de serviços gerais e em seguida fui trabalhar com jardinagem.

Em 12 de junho de 1993 casei com a Adriana Lima, que me deu duas filhas abençoadas. Começamos nossa
vida juntos, pois somos de família humilde. Mas com a benção de Deus e com muito trabalho e honestidade,
a gente foi crescendo.

Com eu já era jardineiro em 1995 eu tive a ideia de ir além, então decidimos abrir nossa primeira empresa,
no ramo da jardinagem.

No ano de 2000 compramos uma propriedade na região de paredão grande município de general Carneiro ,
em 2004 adquirimos uma propriedade na região da Atoladeira no município de Pontal do Araguaia, no ano
de 2012 na região do Boca pra Riba em Pontal do Araguaia adquirir uma propriedade fazendária judas tadeu
, onde começou os trabalhos com o leite.

Fazemos uma festa tradicional de Louvor a Nossa Senhora Aparecida na data de 12/10 festa essa q já tem a

1



Projeto de resolução - tyo2ti19

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

tradição de 15 anos consecutivos.

No ano de 2020 resolvi disputar as eleições municipais em Pontal dó Araguaia e fomos eleitos com uma
votação expressiva.

Diante do exposto é que requeremos o Título ao senhor ADELCINO LOPO que contribui de forma decisiva
para construção do nosso Estado.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Dezembro de 2020

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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