PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2012.

Concede título honorífico de
cidadania que especifica.

A Assembléia 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 JOSÉ ADEU DE ABREU TORRES o
Título Honorífico de Cidadão Goiano.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2012.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA
A honraria que ora se concede ao ilustre e honrado cidadão
JOSÉ ADEU DE ABREU TORRES, se enquadra dentro dos princípios éticos, morais e
de merecimento que devem nortear, sempre proposituras desse jaez.
José Adeu de Abreu Torres é brasileiro, nasceu em 28 de maio
de 1961, na cidade de São Jerônimo, Rio Grande do Sul, filho de Antonio Gabriel
Torres e Jurema dos Santos Abreu.
Com menos de um ano de idade, seu pai, funcionário da Rede
Ferroviária Federal foi transferido para a cidade de Santa Maria-RS onde morou até
sua aposentadoria em 1974 mudando com a família para a cidade de Canoas-RS,
distante 15km de Porto Alegre.
José Torres se empenhou nos estudos e antes de completar 15
anos foi trabalhar durante o dia numa loja de rolamentos e à noite estudando o curso
de Técnico em Contabilidade onde se formou em 1978 como o terceiro melhor aluno
do curso. Em 1980 ingressou nas Faculdades Canoenses (hoje Ulbra) no curso de
Administração de Empresas, tendo concluído sua graduação superior em 1984. Já
casado com sua primeira esposa e pai da Viviane e Josiele.
Em 1986, já separado teve uma grande perda na sua vida com
a morte de seu pai e nesse mesmo ano conheceu sua atual esposa Lúcia.
Em 1988 tentou a carreira política como candidato a vereador
ficando como terceiro suplente, já sócio da empresa Conpat no ramo de Organização
Patrimonial, desligando-se em 1995.
Em 1990 casa-se com a Lúcia e resolve iniciar uma nova
trajetória vindo morar em Goiânia onde instala a filial da empresa. Chegando à cidade
inicia na busca de oportunidades e encontra seus dois amigos e compadres Marcelo e
Edgar e também uma pessoa especial que fez parte de sua vida até 2009, ano quando
veio a falecer, o saudoso Edison Grossi que o considerava como um pai.
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Em 1992 nasce sua filha Jéssica, hoje cursando Jornalismo na
PUC-GO. Em 1995 mais uma nova etapa de sua vida em Goiânia saindo da empresa
que era sócio e montando sua própria empresa no mesmo ramo e também o
nascimento de seu filho Lúcio.
José Adeu de Abreu Torres, desde o ano de 1992 faz parte da
diretoria da ACIEG - Associação Comercial Industrial e de Serviços do Estado de
Goiás, onde ocupa hoje a Vice-Presidência da entidade, representando-a em inúmeros
eventos e reuniões.
José Torres tem sua trajetória marcada pelo bom humor,
amizade e companheirismo que o faz uma pessoa com inúmeros amigos, prova que a
cada ano quando promove um autêntico churrasco gaúcho em sua chácara, verifica-se
o aumento crescente de convidados.
Em

2005

lançou

seu

portal

de

notícias

www.cidadesdegoias.com.br onde começou a se envolver na área de turismo e
participando da ABRAJET - Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, secção
Goiás, onde ocupa hoje a Vice-Presidência.
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.

Página 3 de 3
mbc/Projeto 005/2012/GDBP

