LEI N. 6.833 / 2018
“Dá nome ao Centro de Iniciação ao Esporte do Bairro São Thomas II”

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE- GO, APROVA:
Art. 1º - Fica denominada o atual complexo esportivo em construção no Bairro São
Thomas II, Centro de Iniciação ao Esporte “PEDRO LUIZ GUEDES”,
situado na Rua Bolívia.
Art. 2º - A homenagem a que se refere esse artigo é prestada ao Sr. Pedro Luiz Guedes,
esportista e professor rio-verdense em decorrência de sua ilustre dedicação e
trabalho na área pela comunidade local.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições
em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, Estado de
Goiás, aos 23 dias do mês de março de 2018.

Lucivaldo Tavares Medeiros
Presidente
Manoel Messias Pereira dos Santos
1o Secretário

JUSTIFICATIVA
Conhecido por todos como Pierre, Pedro Luiz Guedes, desde 1964, atuou como
jogador e técnico de seleção, voluntário, foi professor de inglês e professor de futebol
infantil. Apaixonado pelo esporte, começou seu treinamento no aos 11 anos de idade e
viveu em função do futebol.
Pierre recebeu o título de cidadão rio-verdense em 18 de maio de 2000, projeto
este do presidente da Câmara Municipal na época, Aluízio Rodrigues, e título de
desportista do ano em 1998 pelo ex-vereador Márcio Bonifácio.
Em sua contagem de títulos, Pierre foi campeão dos Jogos Abertos do Colégio
Integrado em 1978, técnico profissional dos times União de Edéia e 2 de Agosto de
Guiratinga e pentacampeão em Rio Verde nas categorias mirim e pré-mirim. Em 1974
foi técnico do Esporte Clube Rio Verde. Em 1979, trabalhou no Clube dos 30 e em
1982 assumiu a AABB dando aula de futebol para crianças. Também atuou como
técnico no campo sintético Gol de Placa no Setor Campestre para crianças carentes.
Seu trabalho conquistou crianças e famílias inteiras dos bairros, fazendo a
alegria de todos com seu empenho e dedicação, auxiliando no desenvolvimento de
inúmeras crianças que passaram por seus ensinamentos, construindo valores e
aproximando as comunidades, enriquecendo não só a área de saúde na prática esportiva,
mas a prática de sociabilidade e valorização do ser humano.

Lucivaldo Tavares Medeiros
Presidente

