PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2011.

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 ÁLVARO JOSÉ DE OLIVEIRA o Título
Honorífico de Cidadão Goiano.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2011.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA
A honraria que ora se concede ao ilustre e honrado cidadão
Álvaro José de Oliveira, se enquadra dentro dos princípios éticos, morais e de
merecimento que devem nortear, sempre proposituras desse jaez.
Álvaro José de Oliveira é brasileiro, nascido no município de
Brejolândia – Estado da Bahia, em 18/05/1954. Filho do casal Ana Maria de Oliveira e
Aristides José de Oliveira.
É casado com Fabrícia Ferreira Lemos e possui cinco filhos, a
saber, Thomaz da Silva Oliveira (28 anos), Thiago da Silva Oliveira (25 anos), Marcos
Oliveira (33 anos), Nicassia Talita (30 anos) e João Vitor Pereira Lemos (7 anos).
Álvaro José de Oliveira iniciou seu labor ainda quando criança,
exercendo a atividade de engraxate. Mudou-se para o município de Trindade – Estado
de Goiás, a fim de estudar e trabalhar na função de servente de pedreiro, a qual tem
muito orgulho de um dia ter exercido.
Com o objetivo de dar continuidade aos seus estudos, mudou-se
para o município de Goiânia, aonde teve a oportunidade de estudar do Colégio
Estadual Pedro Gomes, o que possibilitou a Ele conhecimentos para realizar o
vestibular de medicina na Faculdade do Pará – FAP, tendo sido aprovado em primeiro
lugar e com muitas dificuldades concluído o seu curso de graduação superior.
Após a conclusão do curso de medicina, Álvaro José de Oliveira
retornou ao Estado de Goiás, montando e inaugurando o primeiro hospital do
município de Mundo Novo – Estado de Goiás, o qual recebeu o nome de Hospital São
José, exercendo a administração deste por cerca de 10 (dez) anos.
De volta à Goiânia, este agraciado, exerceu as atribuições de
Diretor do CAIS do Setor Vera Cruz II por cerca de 10 (dez) anos, do CAIS Cândida de
Morais por outros 10 (dez) anos.
Há cerca de 30 (trinta) anos, Álvaro José de Oliveira é
funcionário do Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO. Estando, ainda, a cerca de
10 (dez) anos compondo o quadro de médicos do Hospital Municipal de Anápolis.
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Este ilustre cidadão, ainda, enriqueceu a área de saúde no
Estado de Goiás, viabilizando e participando da construção e implantação de
importantes Centros Médicos de Saúde. Atualmente, Álvaro José de Oliveira, é sócio
proprietário da Clínica Zamept e Centro Médico Samaritano.
Por estes fatos, a homenagem se faz justa e necessária, por se
tratar de um cidadão que tem sido co-participante no crescimento e fortalecimento do
Estado de Goiás, principalmente, na área de saúde.
Nesse sentido, é oportuna a presente concessão. 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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