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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 006/2022 

Concede o titulo de Cidada Penafortense ao 
Sr. JOSE ALVES DE OLIVEIRA. 

Art. 1 Q - Fica concedido o Tltulo de "Cidada Penafortense" ao Senhor JOSE ALVES 
DE OLIVEIRA - Empresario do cornercio de moveis e eletrodornesticos. 

Art. 2Q - A outorga do Titulo de cidadania sera conferida a homenageada em data a 
ser previamente marcada pela Camara Municipal. 

Art. 3Q - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogando as 
disposicces em contrario. 

Plenario Vereador Jose Barros Sobrinho, em 10 de Agosto de 2022. 

Mario 

R�tias 

de Sil 
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INFORMATIVO HISTORICO 

O senhor Jose Alves de Oliveira, nasceu no dia 24 de agosto de 1965, no Sitio 
Boa Esperanca no Munidpio de [ucas-Ceara, 0 apelido, Zenir, foi dado pela sua 
mae, que sempre criava apelidos para carinhosamente chamar cada filho. 

Filho de agricultores (Dona Joana Alves de Oliveira e Senhor Francisco Leite de 
Oliveira) trabalhou dos 7 aos 14 anos na lavoura com o pai, auxiliando na pequena 
plantacao que servia de sustento para os dez filhos do casal, pois o Zenir era o mais 
velho entre os homens. 
Aos 14 anos de idade foi para a cidade de Iguatu para estudar (fez ate a 81! serie do 
ensino fundamental) e trabalhar como Auxiliar de Servicos Gerais em uma loja de 
M6veis e Eletrcdornesticos de seu tio. Pouco tempo depois foi promovido a 
vendedor e posteriormente a gerencia de vendas. 

Em 1986, casou-se com a Sra. Maria Solineide com quern tern 4 filhos: os gemeos 
Alan e Alex, Emerson e Ilana. Hoje, seus filhos o auxiliam fortemente nos neg6cios 
da famflia. 

No dia 9 de maio de 1992 abriu sua primeira loja em Iguatu com uma consignacao 
de colch6es e alguns modelos de estofados. Desde entao a Zenir M6veis e Eletros 
nao parou de expandir no interior do Estado do Ceara ate chegar em Fortaleza em 
2003, momento em que inaugurou 2 lojas no mesmo dia. 

O Sr. Zenir foi vencendo todos os obstaculos com determinacao, confianca e 
firmeza nas suas decis6es, sem esquecer das suas origens, com o apoio da sua 
familia, clientes, parceiros e colaboradores. 

Hoje com 57 lojas, mais de 2 mil colaboradores, uma carteira com quase 2 milh6es 
de clientes e 30 anos de existencia, a Zenir segue no mercado atuando com 
credibilidade, respeito, integridade, humildade e comprometimento em oferecer 
sempre o melhor para seus clientes e colaboradores. Sendo reconhecida pelo 
GPTW (Great Place to Work) coma uma das melhores empresas para se trabalhar. 
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Loja a loja, cidade a cidade, a Zenir foi crescendo porque sempre acreditou na forca 
do trabalho, na luta do povo da sua terra e neste pais chamado Brasil. 

Plenario Vereador Jose Barros Sobrinho, em 10 de Agosto de 2022. 
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