CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº

, DE 2013

(Do Sr. João Campos)

Da
a
denominação
de
“Aeroporto Santa Genoveva Governador
Mauro
Borges
Teixeira” ao aeroporto da cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O aeroporto localizado na cidade de
Goiânia, estado de Goiás, passa a denominar-se “Aeroporto Santa
Genoveva - Governador Mauro Borges Teixeira”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Mauro Borges Teixeira, nascido na cidade de Rio Verde/GO, em 15
de fevereiro de 1920, foi um político e militar brasileiro. Era filho da
dona Gercina Borges Teixeira e Pedro Ludovico Teixeira, Exinterventor Estadual, Ex-Governador de Goiás e fundador da
capital, Goiânia.
Mauro Borges iniciou sua carreira política em 1958, quando foi
eleito Deputado Federal por Goiás e em 1960 foi eleito Governador
do Estado. Afastado por intervenção federal após o golpe de 1964,
teve seus direitos políticos cassados em 1966. Voltou ao cenário
político em 1979, quando foi eleito presidente regional do MDB.
Em 1982, foi eleito Senador, em 1990, novamente Deputado
Federal.
Mauro Borges foi eleito governador de Goiás pelo Partido Social
Democrático (PSD). Sendo militar com curso de Estado Maior do
Exército, tinha formação necessária para criar um plano de
Governo, o Plano MB (Mauro Borges). Para auxiliá-lo contratou uma
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equipe formada pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
No seu governo foi criada a Secretaria do Planejamento que
inspirou, anos mais tarde, o Governo Federal criar o Ministério do
Planejamento e Orçamento. A marca do seu governo era o
planejamento estratégico.
Mauro Borges inseriu Goiás no cenário econômico nacional,
promovendo o crescimento das fronteiras econômicas por meio da
retomada da Marcha para o Oeste e a implantação de uma reforma
agrária que teve como o modelo os kibutz de Israel, organizados a
partir da produção cooperativa.
Além do Plano MB, como era chamado seu projeto para integrar o
estado no cenário econômico nacional, Mauro Borges realizou
também a conclusão do Aeroporto de Goiânia, da Usina
Rochedo, da Usina de Cachoeira Dourada e a ampliação e
reestruturação da CELG. Seu governo deixou marcas indescríveis
em Goiânia e em nosso povo.
Governador Mauro Borges, falecido na manhã de 29 de março de
2013, pela sua obra, pelo ser humano que foi, pela sua história,
orgulha a todos os goianos e merece a esta homenagem.
Pelo exposto e amparado no art. 2º da Lei n.º
6.682, de 27 de agosto de 1979, espero de meus Pares o
indispensável apoio a esta proposição.
Sala das Sessões, em de

de 2013.

JOÃO CAMPOS
Deputado Federal

