PROJETO DE LEI Nº
, DE 2012.
(Do Sr. Gabriel Guimarães)

Denomina “Rodovia Deputado Dalton
Canabrava” a BR-259, Entr. BR-135
(Curvelo) – Entr. BR-040 (Felixlândia),
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica denominada “Rodovia Deputado Dalton Canabrava” a BR-259,
Entr. BR-135 (Curvelo) – Entr. BR-040 (Felixlândia), Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Este projeto de lei tem como finalidade dar denominação de Deputado
Dalton Canabrava trecho da BR-259, entre os Municípios de Curvelo e Felixlândia,
Estado de Minas Gerais, homenageando, em lembrança, importante cidadão para o
Município de Curvelo, representante de conduta ética e moral irrefutável em defesa da
saúde e do bem estar social.
Dalton Moreira Canabrava, natural de Curvelo (MG), era médico e
empresário do setor rural. Ingressou na política como Vereador do Município de
Curvelo, em 1954, eleito para cumprir mandatos de 1954-1958 e 1959-1963, e
Presidente da Câmara Municipal de Curvelo entre os anos de 1955 a 1958.
Exerceu mandato como Deputado Estadual entre 1963 até 1987, onde
ocupou os cargos de Presidente das Comissões de Saúde Pública (1971) e de Saúde
e Ação Social (1973-1974) vice-presidente das comissões de Saúde Pública (19671969) e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas (1968), dentre outros.

Foi presidente da Assembleia no período de 1985 a 1986 e em razão da
Presidência da ALMG, exerceu o cargo de Governador de Estado Interino. Dr. Dalton
também se elegeu deputado federal Constituinte para o período de 1987-1991,
quando foi líder do PMDB na Câmara dos Deputados.
Foi um grande apoiador das obras que impulsionaram o desenvolvimento da
região, como a rodovia BR-259, e por essa razão deixa um exemplo de dignidade
coragem e determinação, pelo empenho em todos os projetos que apoiou.
Foi agraciado com vários prêmios e distinções, entre os quais os de Cidadão
Honorário dos Municípios de Joaquim Felício, Várzea da Palma, Lassance,
Felixlândia, João Pinheiro e Buenópolis; o Diploma de Mérito da Resistência
democrática, conferido pela Convenção do MDB, a Grande Medalha da Inconfidência,
a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, Medalha Santos Dumont, Medalha do
Mérito da Defesa Civil de Minas Gerais, dentre outras tantas.
Diante do exposto, nada mais justo do que homenagear o notável mineiro
Dalton Canabrava, o atribuindo o seu nome ao Anel Rodoviário mais importante da
capital mineira.

Sala das Sessões, em

de maio de 2012.

Deputado GABRIEL GUIMARÃES

