




PROJETO DE LEI NO ,DE2021

Denomina 'ANGELO PERUGINI" o
complexo viário localizado na altura do Rm
5 da Rodovia Jarnalista Francisco de
Aguirre Proença - 5P101, na cidade de
Hortoândia.

A ASSEMBLEIA LEGISIáTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 10 - Passa a denominar-se "ANGELO PERUGINI' o complexo viário

localizado na altura do km 5 da Rodovia Jornalista Francisco de Aguine Proença -
SP101, na cidade de Hortolândia.

Artigo 20 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Angelo Augusto Perugini nasceu em Jacutinga - MG em 6 de

abrilde 1955. Mais conhecido comoAngelo Perugini, foiprofessore político atuante

na Região Metropolitana de Campinas - SP. Era pai de três filhas, já foi seminarista e

atuou como professor na rede estadual de ensino. Chegou em Hortolândia-SP em

1981, quando o município ainda pertencia a cidade de Sumaré.

Em 1988, foi eleito vereador por Sumaré. Naquele ano, tinha início o

procêsso de emancipação do então distrito de Hortolândia. Sua atuação como

vereador e líder popular foi de grande valia para a consolidação da emancipação da

cidade, em 19 de maio de 1991.

No ano seguinte, 1992, disputou a primeira eleição para prefeito. Quatro

anos depois, foi eleito vice-prefeito de Hortolândia. Sua chegada ao Executivo da

cidade se deu em 2004, com 65% dos votos, depois de ter disputado o mesmo cargo,

também, em 2000. Perugini foi reeleito em 2008, com 79% dos votos válidos. Em oito

anos de govemo, 2A0512012, alcançou índices elevados na melhoria nas condiçôes de

vida dos cerca de 200 mil moradores de Hortolândia, com o municipio sendo eleito

entre os mais dinâmicos do país.



Em 2014, conquistou a cadeira de deputado estadual depois de receber

94.174 votos. Em 2016 foi eleito novamente prefeito da cidade de Hortolândia e

reeleito para seu quarto mandato nesse cargo na eleição de 2020, cargo que ocupou

até o dia de seu óbito, em 011ü412A?1.

Com uma atuação política destacada na Região Metropolitana de

Campinas, Perugini atuou ainda como líder e presidente da Agemcamp {Agência

Regional Metropolitana da Região Metropolitana de Campinas - RMC) e presidente do

PCJ (Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), entidade que é

modelo no país como cogestora em recursos hídricos. Angelo Perugini foi incentivador

e fundador do primeiro consórcio de resíduos sólidos entre municípios do Estado de

São Paulo.

Uma das últimas agendas de Peruginifoi o recebimento do primeiro lote

de vacina contra a COVID-19, que chegou à Hortolândia na noite do dia 20 de janeiro

de 2421. Perugini acompanhou a equipe da Secretaria de Saúde até a madrugada e,

no dia seguinte, Iogo de manhã, iniciou a distribuição dos imunizantes nas unidades de

saúde da cidade. Mas a doença contra a qual ele tanto se empenhou para proteger a

população o venceu, o levando à morte no dia 01 de abril de 2021, mas seu legado

segue inspirando a todos.

Diante do exposto, em reconhecimento ao relevante histórico de

trabalho e dedicação do senhor Angelo Perugini, pelo Estado de São paulo e
especialmente pela Região Metropolitana de Campinas no exercício de seus

mandatos, pedimos o apoio dos Nobres Senhores Deputados a fim de dar o seu

honrado nome ao complexo viário localizado na altura do km 5 da Rodovia Jornalista

Francisco de Aguirre Proença - SP101, na cidade de Hortolândia, obra em fase final

de implantação, que integrará o Corredor Metropolitano, interligando diversos

municípios da região.

Sala das Sessões, em

Deputado Estadual- PL


