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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense a
Adalto Rodrigues de Lima.

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 a Adalto Rodrigues de Lima. 

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

 

JUSTIFICATIVA

Adalto Rodrigues de Lima nasceu em setembro de 1961, na cidade de Iturama, Minas Gerais.
Lá, estudou até o 4° ano do primário e aprendeu a realizar atividades voltadas à agricultura
familiar.

Aos 13 anos se mudou para Paranáiba – Mato Grosso do Sul, onde concluiu a 8 ° série.
Depois, sem condições financeiras para continuar os estudos, voltou para Minas Gerais para
trabalhar na atividade rural.

Em 1981, Adalto e o pai resolveram deixar o estado de Minas Gerais para buscarem
oportunidades em Mato Grosso.

O município escolhido pela família foi São José dos Quatro Marcos. Lá, no interior de Mato
Grosso, decidiram trabalhar na cidade para que Adalto continuasse os estudos. Adalto
trabalhou como auxiliar de pedreiro e garçom, assim, conseguiu concluir seus estudos no
segundo grau.

Em 1982, Adalto iniciou sua vida profissional em uma instituição bancária e fez carreira na
profissão até 1992.
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No mesmo ano, morando em Primavera do Leste, se casou com Sônia Bianchi de Lima, com
quem teve dois filhos. E foi nesse período em que Adalto deixou a vida de bancário.

Depois desse tempo,  voltou para Quatro Marcos, trabalhando no setor de transporte. Em 1993
Adalto começou a jornada no ramo de supermercado, em sociedade com meu cunhado.

Já em 2001, separada a sociedade, Adalto conseguiu montar sua própria empresa. Hoje, o
empresário possui duas lojas: uma na cidade de São José dos Quatro Marcos, e outra na
cidade de Mirassol D’oeste. Além, claro, dos ramos de varejo no setor da agropecuária.

 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 14 de Dezembro de 2021

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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