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CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO
MATO-GROSSENSE ANTÔNIO CARLOS LOPES
ZITELLI.

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

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor ANTÔNIO CARLOS LOPES ZITELLI.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Antônio Carlos Lopes Zitelli nasceu no município de Londrina-PR, no dia 11 de junho de 1947, filho
do Sr. Antônio Zitelli Neto e da Sra. Alzira Lopes Zitelli.
Casou-se com Olga Regina Rossi Brandão com teve três filhas: Daniele Rossi Zitelli, Caroline Rossi
Zitelli e Viviane Rossi Zitelli.
Viveu juntamente com sua família no interior do Paraná até seus 17 anos, onde concluiu seus estudos
do ensino médio.
Desde os 17 anos acompanhava seu pai, em voos nacionais e aos 18 anos, no dia 18 de março de
1965, formou-se piloto aviador, atuando na profissão até o dia 11 de fevereiro de 1974. Oficial da reserva no
Ministério da Aeronáutica.
Chegou em 11 de janeiro de 1981, no Estado de Mato Grosso, onde passou a residir na capital
Cuiabá, e lá passou a trabalhar na Cannes Publicidade LTDA com cargo de diretor de operações por 03
anos.
Posteriormente, associou-se à Exterior Publicidade Ltda e com decorrer dos anos trabalhando no
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ramo fundou a empresa Cuiabá Outdoor Publicidade Ltda.
Além de trabalhar como publicitário também participou de inúmeros programas educacionais em
Cuiabá, dentre eles; Natureza Jovem (formação de jardineiros-junto população carente), campanhas
ambientais junto o Horto Florestal de Cuiabá, Cria Criança (incentivo à criatividade nas escolas públicas e
privadas de Várzea Grande) e outras.
Além disso, auxiliou na divulgação e na busca por apoiadores para o Projeto Siminino desenvolvido
pela 13ª Brigada do Exército, bem como desenvolveu campanhas de segurança nas estradas criando e
instalando painéis de alerta aos motoristas.
Portanto, Sr. Antônio Carlos Zitelli sempre esteve engajado ativamente em projetos/campanhas
sociais e educacionais da sociedade mato-grossense, inclusive desenvolveu e buscou auxílios para a
conclusão das obras do Hospital do Câncer em Mato Grosso.
Destarte, por todo o exposto, cremos ser, o Senhor ANTÔNIO CARLOS LOPES ZITELLI, merecedor
de tal honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais Pares com assento nesta
Casa de Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Agosto de 2021

Max Russi
Deputado Estadual
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