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PROJETO DE LEI Nº CM-068/2017 
 

Denomina “Antônio Torres dos 
Santos”, a “Rua 06”, no Bairro 
Xavante, neste Município 

 
O povo do Município de Divinópolis, por seus representantes legais, aprova e eu, 

na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica denominado “Antônio Torres dos Santos”, a “Rua 06”, localizada no 

Bairro Xavante, neste Município. 
 
Art. 2º A Prefeitura Municipal providenciará a colocação de placas indicativas no 

local, bem como a devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, Companhia Energética de Minas 
Gerais – CEMIG, Empresas de Telefonia e Cartórios de Registros de Imóveis. 

 
Art. 3º A justificativa da presente lei é parte integrante da mesma e com ela se 

publica. 
 
 Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Divinópolis, 13 de maio de 2017 
 
 
 
 
 
 

VEREADOR EDSON SOUSA 
PMDB 

LÍDER DO EXECUTIVO 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

Antônio Torres dos Santos, mais conhecido como Tuniquinho, nasceu em 

Divinópolis, no dia 13 de agosto de 1931. Bom filho, marido exemplar e pai dedicado para 

seus seis filhos, Antônio, de origem simples, foi filho de ferroviário e com o falecimento do 

seu pai, logo teve que começar a trabalhar. Sendo o mais velho dos filhos masculinos, 

Tuniquinho assumiu ainda rapazinho a responsabilidade de cuidar e zelar pela sua família. 

Seguido o exemplo do pai, ainda jovem ingressou na Rede Ferroviária Federal, onde 

trabalhou até se aposentar. Homem humilde, integro, vivia para a família, para o trabalho e 

para o futebol. Tuniquinho tinha uma grande paixão pelo esporte, mas não gostava de jogar 

futebol e sim entender das leis que regem este esporte. Dedicou grande parte da sua vida 

trabalhando voluntariamente na LMDD – Liga de Municipal de Desportos de Divinópolis. 

Por dois mandatos da gestão de Galileu Machado trabalhou na Secretaria Municipal de 

Esportes, onde realizou um grande trabalho para o futebol amador rural. Por muitos anos, 

Tuniquinho participou ativamente da vida do Flamengo Esporte Clube de Divinópolis, 

compondo a diretoria do rubro negro divinopolitano. Gostava muito de ajudar as pessoas e 

sempre tinha uma palavra amiga para quem o procurasse. Antônio Torres dos Santos morreu 

no dia 17 de março de 2017, aos 85 anos, após passar por um período difícil, cometido pela 

doença de Alzheimer que o debilitou muito. Tuniquinho deixou uma imensa saudade entre 

seus familiares e amigos, mas também deixou um legado de bons exemplos. Deixou uma 

certeza para os seus familiares e amigos, de que na vida o que vale não é a riqueza material, 

mas a riqueza espiritual, o que plantamos para colher mais tarde. Que Deus receba e abençoe 

este grande homem na glória eterna. 

 

 
Divinópolis, 13 de maio de 2017 

 
 
 
 

VEREADOR EDSON SOUSA 
PMDB 

LÍDER DO EXECUTIVO 


