PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004 /2016
“Concede Título de Cidadão Iperoense”
Autor: Fábio Augusto de Campos

A Câmara Municipal de Iperó, no
uso de suas atribuições legais,
aprova

e

a

Mesa

Promulga

o

seguinte Decreto Legislativo:

Artigo 1º

- Fica concedido o Título de Cidadão Iperoense ao Sr. Edson
Prado de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao
Município.

Parágrafo Único – O Diploma referente ao presente Título será entregue em
sessão solene a ser previamente marcada pela Mesa Diretora da
Câmara.

Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

“Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira” 26 de Fevereiro de 2016.

Fábio Augusto de Campos
Vereador

BIOGRAFIA
EDSON PRADO DE OLIVEIRA, filho do Sr. Hertz de Oliveira e da Sra.
Maria Dulce Prado de Oliveira, nascido em Coromandel - MG no dia 06 de Abril
de 1969, sendo a família formada por mais dois irmãos, Mauricio Prado de
Oliveira e Adriana Prado de Oliveira.
Cursou o primeiro e segundo grau na Escola Estadual Dr. Benedito
Leite Ribeiro, onde concluiu o segundo grau, no município de Guaxupé MG.
Contraiu matrimônio com a Sra. Ana Paula Souza Prado de Oliveira no
dia 20 de Janeiro de 1.990, advindo o nascimento do primeiro filho, Raphael
Souza Prado de Oliveira, nascida em 20.08.1990, e Rhaissa Souza Prado de
Oliveira, nascida em 24.09.1996.
Deu início ao curso superior e se formou Farmácia Industrial no ano de
1993 pela Universidade de Alfenas – UNIFENAS, fez pós-graduação em
manipulação de medicamentos e insumos na UNIMEP em Piracicaba, fez pósgraduação em Pedagogia UNIGÁ em Botucatu, fez pós-graduação em
farmacologia UNIMEP.
Passou atuar profissionalmente em um Laboratório Indústria Vita Rija de
propriedade familiar, trabalhou posteriormente em uma Drogaria em Patrocínio
MG. Mudou-se para Piracicaba SP, iniciando sua vida empresarial,
administrando três farmácias. Em seguida fixou uma empresa (farmácia) em
Capela do Alto por dois anos. Por fim mudou-se definitivamente para Iperó,
onde investiu, acreditando na cidade, montou uma farmácia de manipulação
que já faz 14 anos. A dois anos investindo em Iperó, trouxe uma filial de
Laboratório de Análises clinicas (Biocenter), com um posto de atendimento em
Boituva. Presta serviços voluntários no Conselho Municipal de Saúde, sua
empresa fornece medicamentos ao município há 12 anos em Iperó. anos se
mantendo com grande relevância aos consumidores. Sua empreitada

para

este ano é montar uma distribuidora de medicamentos e produtos cirúrgicos
dentro do município com o intuito de gerar uma maior arrecadação municipal.

Fábio Augusto de Campos
Vereador

