PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2014.

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 ANTÔNIO MENEGHELLO o Título
Honorífico de Cidadão Goiano.
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

A honraria que ora se concede ao ilustre cidadão Antônio Meneghello,
se enquadra dentro dos princípios éticos, morais e de merecimento que devem nortear, sempre
proposituras desse jaez.
Filho de Renato Meneghello e Maria Aparecida Meneghello, este digno
cidadão nasceu em 12 de setembro de 1941, no município de Uberaba, Estado das Minas
Gerais.
Casado com Maria Clara Locontê Meneghello e pai de Luciano
Meneghello, Juliana Meneghello e Fernanda Meneghello.
Antônio Meneghello foi precursor na indústria campineira de
confecção. Em 1967 com o sócio Tesuo Shiraishi ele fundou a Criações Sayonara, na Rua
Benjamim Constant, no setor Campinas, em Goiânia. Meneghello, mais tarde criou a Tom’s
Jeans, Bicão e a Bulk Confecções. Nos anos 80 chegou a comandar mais de 300 funcionários
em sua indústria de confecção.
Há cerca de 45 (quarenta e cinco) anos vivendo no Estado de Goiás,
Antônio Meneghello vêm contribuindo com o desenvolvimento empresarial e econômico do
Estado.
Campineiro e rotariano de carteirinha, Meneghello lembra com
saudades de sua chegada ao bairro, um tempo de casas de muro baixo e festas de casamento
das filhas de fazendeiros no Tênis Clube que duravam uma semana. Em sua loja, na Rua
Alberto Miguel, no setor Campinas, em Goiânia, ele está sempre articulando a favor de
Campinas, lugar que escolheu para criar a família e onde ainda vive. A águia com labaredas,
símbolo da Bulk Confecções, é um dos emblemas dos negócios campineiros. “Sempre acreditei
que o comércio aqui seria bom”, defende nosso homenageado.
Antônio Meneghello construiu uma carreira indelével, lastreada na
ética, na dedicação extrema e no profundo conhecimento do saber, tendo se esforçado
diariamente para a construção de um mundo melhor.
Goiano de coração, Meneghello têm desenvolvido um trabalho sério e
ético, contribuindo de sobremaneira para o desenvolvimento do Estado de Goiás e hoje divide
conosco o amor incondicional ao Estado.
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.
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