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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE A SENHORA ELSA MARIA
LOPES DOS SANTOS

    

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 Cidadã Mato-grossense a Senhora Elsa Maria Lopes dos Santos 

.

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

JUSTIFICATIVA

Elsa Maria Lopes dos Santos nasceu no dia 28 de fevereiro de 1954 na cidade de Presidente Prudente,
interior do Estado de São Paulo. Filha de Otávio de Almeida Lopes (In Memória) e Maria da Soledade Lopes
(In Memória), Elsa é a segunda filha de cinco irmãos, sendo três mulheres e dois homens.

 

Casada com José Stefani Benitis Musse, mãe de Otavio Marcos dos Santos, 47 anos, Luli Elis Maria Lopes
Musse, 30 anos, e Mateus José Tiago Lopes Musse, 26 anos, e avó de José Otavio, 20 anos, e Ana Julia, 17
anos, filhos do seu primogênito, Elsa Lopes tem uma trajetória de vida de muitas conquistas.

 

Formada em enfermagem, Elsa Lopes deixou sua cidade natal no início de 1980 e mudou-se para Alta
Floresta onde passou a exercer a profissão. No Hospital Geral permaneceu por 8 anos, sendo quatro como
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enfermeira e quatro anos no setor administrativo.

 

Naquela época Alta Floresta era carente de profissionais nesta área, o que exigia muito esforço e dedicação
dos poucos profissionais que atuavam no hospital, e Elsa Lopes sempre foi o diferencial por sua dedicação e
doação.

 

Elsa Lopes participou de diversas ações que contribuíram para o processo de construção do município.
Destaca-se a fundação do Hospital Regional Albert Sabin, ocorrida há mais de 30 anos e a instalação da
Comarca.

 

No seu currículo, como profissional de saúde, Elsa Lopes trabalhou por três anos como enfermeira, no setor
administrativo e Diretora do Hospital Regional. Neste mesmo período, Elsa decidiu ingressar no ramo
empresarial fundando sua indústria de confecções. Anos mais tarde ingressou como diretora da Câmara de
Dirigentes Lojista (CDL). Sua trajetória na CDL começou quando a entidade tinha apenas cinco anos. Neste
período Elsa exerceu vários cargos da diretoria, com destaque para os 8 anos como presidente e sua
participação no processo de transformação da CDL Alta Floresta em uma das principais entidades do
sistema cedelista de Mato Grosso.

 

Atualmente, Elsa Lopes exerce o cargo de Diretora Secretária na CDL de Alta Floresta e Diretora Regional
na Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL/MT).

 

Elsa Lopes também teve atuação marcante na gestão pública do município como Secretária Municipal de
Meio Ambiente e Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária por dois anos, e Secretária de Gestão e
Planejamento por aproximadamente três anos. Outra atuação marcante foram os três anos dedicados a
Secretaria de Serviço Social.

 

Mulher virtuosa, de muita fé, Elsa Lopes conquistou o respeito, a admiração e o reconhecimento da família,
dos amigos e da sociedade de Alta Floresta por sempre agir com seriedade, responsabilidade e
comprometimento em todas as ações que se dispõe a fazer.

 

Desta forma, este título é conferido, a esta cidadã que nos enche de orgulho e satisfação, pois são pessoas
assim que elevam o nome do estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade, justiça,
valores éticos e competência.

 

Diante do exposto é que requeremos o Título à senhora Elsa Maria Lopes dos Santos, que contribui de

2



Projeto de resolução - 9xpieupw

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

forma efetiva para a solidificação e construção do nosso Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Dezembro de 2021

 

Faissal
Deputado Estadual
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