
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 019/2022

que dispõe sobre
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
GUAXUPEANO A EDIVAN LOPES

O Vereador  JOÃO FERNANDO DE SOUZA propõe o seguinte  PROJETO

DE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Fica concedido TÍTULO DE CIDADÃO GUAXUPEANO A EDIVAN

LOPES.

Parágrafo Único - A entrega do título a que se refere este artigo será feita

em Sessão Solene previamente marcada pela Câmara Municipal de Guaxupé.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 019/2022

que dispõe sobre

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
GUAXUPEANO A EDIVAN LOPES

Data de 

Nascimento
: 25/07/1980

Naturalidade : Guaxupé - MG
Nome do Pai : Domingos Lopes 
Nome da Mãe : Pedra Santos Gonçalves
Estado Civil :

Endereço :  
Profissão : Empresário
Telefone :

(35) 987024004

Data de 

Nascimento
: 25/07/1980

Naturalidade : Guaxupé - MG

Falar de Edivan, é resgatar 1986, nas ruas de terra do Distrito de Santa Cruz
da Prata, onde era apenas um garoto sonhador. Aquele pequeno povoado nunca o
limitou. Sempre sonhou como um verdadeiro baixinho da Xuxa. Voou, superou e
aqui está.

Ainda jovem, acreditando e tendo fé, saiu do pequeno distrito em busca do
seu futuro. Como toda história de sucesso, não foi fácil,  cursou seu tão sonhado
curso Designer de Moda, na Universidade Veiga de Almeida no Rio de Janeiro.

Em 2004, já Bacharel em Moda, foi docente no curso de Moda da UFMG de
Passos, Minas Gerais. Por estar em uma cidade referência pelo seu Polo da Moda,
em  2005,  se  consagrou  na  E  &  EDESIGN,  como  Rei  das  Customizações.
Edivan Lopes, com centenas de lojas transformadas do dia para noite, através das
famosas customizações. O resultado, não seria diferente, o sucesso das marcas e o
aumento  do  seu  faturamento  em  um  amplo  mercado  de  trabalho.  E  assim,
crescemos juntos.

“Eu venho da moda, porque agrega valor, com a criatividade eu consigo dar
Estilo e personalidade a sua empresa. A decoração transformou a minha vida, fez
com que o menino sonhador chegasse aqui onde estou. Essa Decoração inovadora
que transforma vidas e ambientes e executada com amor é o que proponho para
você.

Com a maturidade e a busca pela minha melhor versão, me sinto preparado
para essa nova jornada de trabalho no mundo da E.Decor. pois a experiência me



lapidou uma pessoa de bom gosto, criativa, inovadora, ágil, com soluções rápidas,
determinado e rico em detalhes. E como muitos dizem, “graça a sua inteligência, ao
seu dom e talento”, reacendendo vidas através da decoração”.

Pessoa de importante atuação social e humanitária, é digno dessa  singela
homenagem da  Câmara  Municipal  de  Guaxupé.  Mais  que  merecido  o  título  de
cidadão Guaxupeano, como forma de reconhecimento.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo

 Em 21 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé

Exercício 2021/2022


