PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2013.

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 ALBERTO PEREIRA NUNES
FILHO o trecho da rodovia estadual GO-060, compreendido entre as cidades
de Trindade e Santa Barbara de Goiás.
Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o – Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2013.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de homenagem em caráter póstumo a um homem
goiano de destaque e pioneiro no ciclismo.
ALBERTO PEREIRA NUNES FILHO, nasceu na cidade de
Goiás, em 07 de março de 1935, residindo em Goiânia desde o primeiro ano de idade.
Desde os oito anos de idade ajudava o pai (Alberto Pereira Nunes), no comércio. Já
adulto, na qualidade de funcionário público, trabalho no antigo DERGO, hoje Agência
Goiana de Transporte e Obras – AGETOP.
Na década de 50 tornou-se presidente do Atlético Clube
Goianiense. Participou dos tempos áureos do time “Campininha”. Sempre lutou pelo
Estádio Antônio Accioly. Mas Alberto gostava de desafios maiores: tornou-se
empresário de máquinas e equipamentos agrícolas, com a criação da Planalto
Máquinas, em 1961. Nesta época, já era dono da Planalto Automóveis, que revendia
carros DKV.
Este homenageado foi um dos grandes responsáveis pela
modernização na agropecuária goiana, foi pioneiro da mecanização no Estado.
ALBERTO PEREIRA NUNES FILHO, além de empresário, virou
agropecuarista em 1968, sendo um dos pioneiros na inseminação artificial em Goiás e
na transferência de embriões de raças zebuínas.
Na década de 80, presidiu a Sociedade Goiana de Pecuária e
Agricultura – SGPA. Graças ao cruzamento do rebanho gir com a raça holandesa, a
produção de leite aumentou em 80% no país.
Em 1998, Alberto foi homenageado com a comenda Mérito
Pecuário da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Ganho da SGPA, em 2001,
o prémio Mérito Pecuário.
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No setor pecuário, nosso homenageado foi considerando o
melhor criador de gir do Brasil, tendo, inclusive, recebido o Troféu The Best.
Alberto Nunes criou, também, a Planalto Indústria, que detêm
uma planta industrial com mais de 50 mil metros quadrados, localizada em Goiânia,
especializada na fabricação de equipamentos para coleta e transporte de resíduos
sólidos domiciliares, industriais e infectantes, estando presente em maios de 10 (dez)
países (distribuídos entre a América Latina, América Central, México e África), sendo
líder no mercado brasileiro de coletores compactadores.
Segundo o governador Marconi Perillo, Alberto Pereira Nunes
Filho “criou um sistema de coleta de lixo, que exportou para outros países. Trouxe
tecnologia e foi responsável pelo desenvolvimento de raças bovinas.” Na ocasião do
falecimento deste homenageado, o político Maguito Vilela lamentou profundamente o
fato, registrando que o homenageado “sempre ajudou o governo com ideias. Ajudou
Goiás a se desenvolver. Era hábil como comerciante e excelente com a família. Vai
deixar saudades”. Segundo Athos Magno, secretário de Desenvolvimento do CentroOeste do Ministério da Integração Nacional, ”com certeza Alberto era importante em
Goiás, no Centro-Oeste e no Brasil. Só o fato de ser o maior criador da raça gir
comprova isso.”
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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