
       
 
 

 
PROJETO DE LEI Nº 001/2014 

 
 

Que dispõe sobre a alteração da denominação de 
próprio público localizado no bairro Centro do 
Município de Nova Olímpia-MT. 

 
 
 
   O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA Estado de Mato Grosso, no 
uso das atribuições que lhe são inerentes, com base nas Disposições Gerais e Transitórias no art. 2º, 
parágrafo único, da Lei Orgânica e Art. 37, V, “h” do 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 alterada a denominação do próprio público “Estádio Nonatão” para “Estádio Luiz 
Roberto Gonçalves”. 
 
      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 substituição 
do nome nas placas de indicação e oferecer ciência às instituições e outros órgãos competentes, 
para fins do previsto no Art. 167, II, “13”, da Lei Federal 6.015 de 31 de dezembro de 1973 e suas 
alterações. 
 
 Art. 3º Esta Lei entrará em vigor em 19 de fevereiro de 2015, de conformidade com o 
disposto no art. 2º Das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica Municipal, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois 
mil e quatorze. 
 
 
JOSÉ PIRES DE MORAES NETO 
Vereador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA  PROJETO DE LEI Nº 001/2014 
 

   
  A denominação a ser dada visa homenagear o senhor Luiz Roberto Gonçalves que foi um 
ícone na cidade Nova Olímpia, com demonstrações claras de que verdadeiramente o trabalho 
dignifica o homem e o seu caráter ratifica o seu perfil. 
  Não se encontra ninguém que conheceu um comportamento inadequado, de falta de 
companheirismo e de desrespeito ao seu semelhante.  
  Incansável e combatente do bom combate, Luiz Roberto partiu para outro plano no dia 19 de 
fevereiro de 2014, numa morte inexplicável e prematura, deixando uma legião de amigos e familiares 
perplexos com a sua passagem meteórica pela terra, mas suficiente para deixar muitos e bons 
exemplos. 
  Seu perfil e a sua biografia segue incorporado a este documento através do anexo I abaixo, 
para tornar sempre evidente e para a posteridade a sua história, bem como ficará encravado na 
memória das pessoas a sua lembrança de alegria, principalmente desportistas como ele era, no 
estádio que ora receberá o seu nome.   
 
 Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois 
mil e quatorze. 
 
 
JOSÉ PIRES DE MORAES NETO 
Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

BIOGRAFIA  

LUIZ ROBERTO GONÇALVES 

 

Nasceu no dia 1º de dezembro de 1958, na cidade de Boa Esperança do Sul, Estado de São Paulo. 
Filho de Julio Gonçalves e Catarina Peliceri Gonçalves. Casado com Marina Martins Salvador 
Gonçalves. Pai de Ana Paula Martins Salvador Gonçalves, Paulo Roberto Gonçalves, Elton 
Gonçalves (in memorian) e Luiz Roberto Gonçalves Junior. Avô de Marina Gonçalves Ronda e 
Vicente Nogueira Gonçalves.  Agropecuarista. Residiu por 31 anos em Nova Olímpia.  Como muitos, 
Luiz Roberto ou “Berto” como era conhecido entre os familiares, veio de origem humilde, filho de 
trabalhadores rurais, que a exemplo dos pais iniciou sua vida profissional na roça no corte de cana e 
em pouco tempo já havia se transformado em fiscal de turma. Com o apoio financeiro da mãe 
Catarina comprou um caminhão e passou a trabalhar com empreiteiro, levando pessoas para 
trabalhar em fazendas e usinas da região de sua cidade. Já nessa época tinha como perfil marcante 
a liderança entre os companheiros. Até 1980 trabalhou nos municípios do entorno de sua cidade, 
como na Usina Itaquerê, na cidade de Nova Europa, onde passou a ser fiscal de frente, ao lado do 
amigo e gerente agrícola Ricardo Magnane, que em pouco tempo foi convidado a trabalhar nas 
Usinas Itamarati em Nova Olímpia, trazendo consigo o amigo Luiz Roberto para trabalhar também 
nessa empresa. Alguns predicados especiais levaram Luiz Roberto a ir aos poucos atingindo seus  
objetivos, pois era otimista e trabalhador e tratava outros trabalhadores com respeito e igualdade. 
Tudo ia bem até que no ano de 1992, uma tragédia se abateu sobre a família, perdeu o filho Elton 
num acidente em que ficou preso por uma corda num cavalo e este saiu arrastando o mesmo pelo 
campo diante dos pais, sem que estes, assistindo a tragédia, nada pudessem fazer. Paralelamente 
ao seu intenso trabalho na área agrícola do Município Luiz Roberto participava ativamente da política 
do Município, ajudando inclusive na sua emancipação. Em 2004 entrou de corpo e alma, nesta 
primeira vez como candidato a Prefeito, para sua decepção perdeu essa eleição, mas não se abateu 
porque sua intenção era ajudar a sua população sofrida. Pouco tempo depois devido a escassez de 
trabalho na cidade, foi trabalhar em Goiás, na cidade de Mineiros, continuando a residir em Nova 
Olímpia, visitando o Município sempre que podia, porque segundo mesmo era a cidade que escolheu 
para viver. Em 2012, incentivado pelos amigos candidatou novamente e não obteve êxito, mas 
mesmo com isso não se abateu e retornou para Mineiros para continuar o seu trabalho, onde 
mantinha uma média de 140 funcionários, a maioria de Nova Olímpia. Com o perfil de trabalho e luta, 
o tempo era curto para ti, suas viagens de Mineiros para Nova Olímpia já eram bastante corridas, 
ficando quase que impossibilitados devido ao compromisso com o trabalho e então decidiu pelas 
viagens aéreas, para não deixar de visitar a família, os amigos e rever a cidade e numas dessas 
viagens aéreas, no dia 19 de fevereiro de 2014, com um piloto de sua confiança, foram 
surpreendidos por uma tempestade onde o avião descontrolado caiu, vindo a falecer Luiz Roberto, 
juntamente com o piloto. Acabava ali a história na terra desse ser humano incrível, provido de amor, 
amizade, um homem à frente do seu tempo. Nessa sua última viagem a Nova Olímpia, juntamente 
com sua esposa traçou planos para o futuro envolvendo família, filhos, funcionários, porque todas 
essas pessoas dependiam de ti, falando a sua esposa Marina que não sentia no direito nem de 
adoecer por conta dessas pessoas que dependia de ti e nem desconfiavam que mais que um 
compromisso, veio somente para despedir da família. Parte Luiz Roberto deixando um grande legado 
para a população principalmente no campo social, por amostra de sua boa forma de convivência, de 
partilha e de carinho com o próximo. 

 

 

 

   


