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PROJETO DE LEI Nº 002/2015 
 
 
 
Denomina o próprio público Academia da Saúde 
localizado na quadra 21 do Bairro Jardim Santa Rosa de 
Nova Olímpia-MT, de Academia de Saúde “Afrânio 
Gomes dos Santos” 

 
 
 
 
 
 
   O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA – Estado de Mato 
Grosso, no uso das atribuições que lhe são inerentes, com base no Art. 19. Inc. II, da Lei 
Orgânica e no Regimento Interno, faz saber que o Soberano Plenário da Câmara Municipal de 
Nova Olímpia aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º Fica denominado o próprio público Academia da Saúde localizado na Praça Padre 
Cícero do Bairro Jardim Santa Rosa de Nova Olímpia-MT, de Academia de Saúde “Afrânio 
Gomes dos Santos”. 
 
      Art. 2º Fica o Poder Executivo de Nova Olímpia-MT autorizado a proceder no prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da vigência desta Lei, medidas administrativas necessárias à sua 
aplicação com a inserção do nome nas placas de indicação e oferecer ciência às instituições e 
outros órgãos competentes. 
 
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
  Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, aos vinte e cinco dias do mês de março de dois 
mil e quinze. 
 
 
 

EGUINALDO RODRIGUES FEITOZA 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº 002/2015 

 
   
 Afrânio Gomes dos Santos, na verdade Afraido Gomes dos Santos seu nome verdadeiro, 
foi um dos grandes expoentes da cidade de Nova Olímpia, que com humildade e simplicidade 
numa época difícil mesmo com o pouco recurso que tinha nas mãos mobilizou o esporte de Nova 
Olímpia.  
  Seu trabalho atingia diretamente crianças, adolescentes e adultos, por isso era muito 
conhecido na cidade. 
  Ajudou a fundar times de futebol, foi técnico de futebol de alguns deles e assim dava sua 
contribuição para o esporte e indiretamente para o lazer no Município. 
  Nas décadas de 80 e 90, pessoas como o senhor Afrânio mantiveram a chama do esporte 
acesa com grande vivacidade no Município. 
  A história desportiva dessa época passou por mãos de pessoas de boas índoles e boas 
intenções, que amavam o esporte principalmente o futebol, e promoviam assim a elevação do 
esporte como uma das maiores grandezas da época, que fez tornar o município bastante 
conhecido nessa arte.  
   Não cabe qualquer questionamentos sobre conduta ética, profissional e humana desse 
senhor porque era visível o excelente caráter e personalidade, e, portanto em razão disso 
apresento neste momento o nome do grande vulto Afrânio Gomes dos Santos, para nominar um 
prédio público de grande importância, que é a academia de saúde, visto que sua luta era  
intimamente ligada ao esporte, a saúde e ao lazer. 
  Seu perfil e a sua biografia seguem incorporados a este documento através do anexo I 
abaixo, para tornar sua história evidente hoje e sempre, bem como para ficar encravada  na 
memória das pessoas a sua lembrança quando do uso desse espaço que ora receberá o seu nome. 
  Acrescento mais, que seja feito um trabalho biográfico sobre o senhor Afrânio Gomes dos 
Santos e seja exposto no acesso principal do acima citado local. 
 
 Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, aos vinte e cinco dias do mês de março de dois 
mil e quinze. 
 
 
 
 

EGUINALDO RODRIGUES FEITOZA 
Vereador 
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BIOGRAFIA 
AFRAIDO GOMES DOS SANTOS 

 
 
 
 
 
 

AFRAIDO GOMES DOS SANTOS é o nome verdadeiro de Afrânio Gomes dos Santos, ou “tio 
Afrânio” para os mais próximos, nasceu em Almenara, Estado de Minas Gerais, no dia 15 de 
abril de 1944 e faleceu no ano de 2009. Filho de Filogônio de Assis Costa e de Maria Pereira dos 
Santos, casado com Diraci Silva dos Santos, sapateiro, pai de Welder Gomes dos Santos e 
Tatiane Gomes dos Santos. Morou em Cachoeira do Mato , no Estado da Bahia, onde se 
profissionalizou como sapateiro. Em 1972 mudou-se para o Estado de Mato Grosso direto em 
Nova Olímpia, onde trabalhou na Sucam, como vigilante sanitário, depois na Orpeca atualmente 
Usinas Itamarati S/A e depois disso, de 1992 a 1996 entrou no serviço público no cargo de Chefe 
do Departamento de Esporte. Voltou novamente à Usinas Itamarati até 2002. Sua contribuição 
foi grande para o esporte do município de Nova Olímpia, atuando como técnico neste ao naquele 
time existente da época. Sua história de vida em Nova Olímpia o credencia a receber esta bela 
homenagem que é emprestar seu nome a um prédio público.  


