PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2015.

Concede título honorífico de
cidadania que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos do art.
10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica concedido a GEOVAR PEREIRA o Título Honorífico
de Cidadão Goiano.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2015.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA
A honraria que ora se concede ao ilustre cidadão GEOVAR
PEREIRA, se enquadra dentro dos princípios éticos, morais e de merecimento que
devem nortear, sempre proposituras desse jaez.
Nascido em 21/05/1941, no Povoado de Tesouro, município de
Guiratinga – MT, filho de José Cândido Pereira e Eliza Menezes Pereira. Casado com
a empresária Carmem Lúcia do Carmo Maffra Pereira. É pai de dois filhos, Ângela e
Flávio, e avô de 4 netos.
Mudou-se para Goiânia no ano de 1951, instalando-se na Vila
Operária, hoje denominada setor Centro Oeste.
Iniciou suas atividades profissionais quando ainda era criança.
Trabalhou como engraxate, vendedor de alface e fósforo em feiras livres e vendedor
de bilhetes lotéricos. Trabalhou também como barbeiro, carroceiro e cobrador de
ónibus até que conseguiu uma oferta de emprego em uma pequena joalheria que se
chamava Omega, onde trabalhava consertando joias.
Em 1961, quis o destino que o dono da joalheria ganhasse na
loteria. Em razão disto, o proprietário resolveu promover a venda desta. Geovar e seu
irmão adquiriram-na. A pequena loja situada na Avenida 24 de Outubro, em Goiânia,
tornou-se hoje uma das lojas mais suntuosas da região. A empresa, que passou a se
chamar Omega Donier, hoje possui seis unidades, contribuindo assim com o
desenvolvimento econômico de nosso estado.
Graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás –
UFG, além de se dedicar a atividade empresarial, Geovar Pereira, entre outras
atividades sociais, foi líder classista e sindical.
Foi presidente do Lions, do Rotary Club e por 14 anos exerceu a
presidência da Guarda Mirim – entidade gerida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de
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Goiânia, que concedia a oportunidade do primeiro emprego a jovens menores de
idade.
Quanto ao seu legado nos movimentos de classe, pode-se citar:
Diretor da CDL-Goiânia por 30 anos; Diretor do Sindicado do Comércio Varejista do
Estado de Goiás – SINDILOJAS e Presidente da Associação dos Lojistas do
Flamboyant – ASLOF.
Atualmente Geovar Pereira é presidente da CDL Goiânia com
mandato até o ano 2017.
No tocante ao esporte, registro que este ilustre agraciado foi um
dos onze homens de ouro do Atlético Clube Goiâniense – formado por um seleto
grupo de empresários incentivadores, que contava, inclusive com a participação do
grande líder Otoniel Machado.
Por todos estes fatos ora apresentados, é justa e oportuna a
presente concessão. E, desta forma, demonstrada a importância da presente matéria,
por ser legal, constitucional e razoável, pedimos o apoio unânime dos nobres Pares
desta Casa Legislativa para sua aprovação.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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