
 
Lei Nº 458/2011 

 
 

   Concede Título de Cidadania. 
 

 A Câmara Municipal de Campos Altos/MG, por seus representantes legais 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 Art. 1º. Fica concedido Título de Cidadão Honorário de Campos Altos ao Sr. 
Nilzo Nicomendes Lopes, pelos relevantes serviços prestados ao município de 
Campos Altos. 

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

 

Prefeitura  Municipal de Campos Altos/MG, 14 de setembro de 2011. 

 
 

CLÁUDIO DONIZETE FREIRE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUSTIFICATIVA 

 

 Apresento ( eu, vereador Sinval Alves Cordeiro) este Projeto de Lei para 

julgamento desta Casa para se fazer jus ao magnânimo trabalho prestado pelo Sr. 

Nilzon ao município de Campos Altos, um exímio cidadão, colaborador das causas 

sociais, homem de bem, cuja índole é inquestionável. 

 

 Nilzo Nicomendes Lopes é natural de São José da Bela Vista, município de 

São Gotardo.   Em 1977 escolheu a cidade de Campos Altos para morar.   

Trabalhou algum tempo na Fábrica de Canivetes LAN LTDA, e em 1979, tornou-se 

sócio de Josué Ferreira de São José na Fábrica de Prémoldados São José LTDA. 

Em 1982 ao comprar parte na fábrica, mudou o nome para Prélopes Prémoldados 

e passou a ter a esposa como sócia.  Ainda trabalhando na fábrica, participou 

ativamente de uma campanha para arrecadar alimentos, de porta em porta, para o 

Asilo São Vicente de Paula. 

 

 Sua colaboração social não para por aí. Convidado pelo então Pároco de 

Campos Altos Padre Jorge Correia para fazer parte da Comissão do Santuário, 

lutou pela construção de uma nova sede, trabalhando em serviço de mutirão, para 

construir um Santuário que acolhesse os fiéis, que aumentavam a cada ano.  

 

 Até hoje, Nilzo colabora todos os anos como voluntário no Santuário de 

Nossa Senhora Aparecida e com orgulho diz: fiz e farei muito para o crescimento 

do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, e também, para a comunidade de 

Campos Altos, palavras do indicado. 

 

 Por isso, meus colegas, reconhecer o mérito daqueles que somam para o 

desenvolvimento desta cidade é abraçá-los por nobre causa e fazer com que 

sejam eternizados nos átrios do Legislativo Municipal. 

 


