PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2014.

Dá denominação à rodovia
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 – Denomina-se ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA
o trecho da rodovia estadual GO-139, compreendido entre as cidades de
Caldas Novas e Corumbaíba.
Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2014.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de homenagem em caráter póstumo a um homem
goiano de destaque.
ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA, nasceu em 13/10/1950, na
cidadede Corumbaíba - GO, filho de Jorge José de Almeida e Faustina Rodrigues de
Almeida. Casou-se com Marlene Alves de Almeida e Silva, com quem teve um casal
de filhos.
Este homenageado foi um dos fundadores do CEREA - Centro
de Recuperação dos Alcoólatras de Corumbaíba - GO, entidade por ele presidida em
três oportunidades.
Teve intensa vivência esportiva, sendo o fundador da Sociedade
Esportiva Corumbaibense, associação que desenvolveu por vários anos a prática
esportiva na cidade de Corumbaíba, em especial nas modalidades de futebol de
campo e futebol de salão. Suas equipes participaram de inúmeras competições
regionais, estaduais e interestaduais, sendo campeões em várias delas.
Fundou há quinze anos atrás a AMVA - Associação dos
Moradores da Vila Amorim, associação presidida por ele por 09 anos, período em que
vários serviços de utilidade pública foram implantados, os quais funcionam até hoje,
tais como planos de saúde coletivo, hortas comunitárias, granja comunitária e
convênios odontológicos e laboratoriais.
Também sob a presidência de Antônio Carlos, a AMVA passou
a atuar na área da radiodifusão comunitária. Há cinco anos atrás foi criada a Rádio 3
Rios FM, único veículo de comunicação oficialmente instalado na cidade de
Corumbaíba.
Antônio Carlos também foi Vereador em três legislaturas, e
concorreu ao cargo de Vice-Prefeito nas eleições de 2008. Durante as legislaturas
Antônio Carlos foi o autor de centenas de projetos de relevante alcance social.
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Foi por duas vezes Secretário Municipal de Esporte, e quando
faleceu estava em fase final de elaboração dos projetos de criação da Farmácia do
Cidadão e da Escola Comunitária de Formação de Locutores.
Neste sentido, é justa e oportuna a presente homenagem.
Desta forma, demonstrada a importância da presente matéria,
por ser legal, constitucional e razoável, peço o apoio unânime dos nobres Pares desta
Casa Legislativa para sua aprovação.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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