
 

 

 LEI N.  6.906 / 2018 

 

(Denomina nome à área que especifica e dá outras providências.) 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 

 

 

Art. 1o – Fica denominado como “DR. CAIRO EMRICH MARTINS”, o campo de futebol 

localizado à Rua RC13, esquina com RC01, Residencial Canaã. 

 

Art. 2o - A presente lei entrará em vigência na data de sua publicação, revogando-se possíveis 
disposições contrárias. 

 
 
 
 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS, aos 29 dias 
do mês de outubro de 2018. 

 

        

 

         

         Lucivaldo Tavares Medeiros 

                           Presidente                                 

 

                                                                                    Manoel Messias Pereira dos Santos 

                                                                                                        1o Secretário 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Dr. Cairo Emrich Martins, nascido em 14 de março de 1946, filho de Laerte 

Jaime Martins e Neyde Maria Emrich Martins, foi criado em Rio Verde-GO. Estudou no Colégio 

Estadual Martins Borges e saiu para complementar os Estudos em São José do Rio Preto. 

Posteriormente, cursou a Faculdade de Medicina em  Uberlândia-MG. 

Após concluir a faculdade, seguiu para São Paulo- SP, onde concluiu sua 

residência médica em ortopedia e também onde conheceu a Dra. Maria Lúcia Gonçalves Martins, que 

em 1975, já morando em Rio Verde-GO, tornou-se sua esposa. 

  Dr. Cairo e Dra. Lúcia tiveram 3 filhos. O mais velho, Dr. Augusto Gonçalves 

Martins, advogado e agropecuarista, casado com a empresária Francielle Santos Martins. A segunda, 

Milena Gonçalves Martins, zootecnista, casada com o professor Carlos Alberto Nogueira, e a 

terceira, Dra. Angélica Gonçalves Martins Teixeira, médica, casada com o também médico Dr. 

Victor Rosa Teixeira. Os três filhos, com seus esposos e esposas, bem como os netos, vivem em Rio 

Verde-GO, e aqui contribuem com a sociedade. Dr. Cairo deixou também o quarto filho, Igor 

Ferreira Martins, empresário, residente em Santa Helena de Goiás, casado com Leidiane Santos 

Oliveira. 

      A vida de Dr. Cairo foi pautada na família e nos amigos, valorizava-os como 

o bem mais precioso da vida, e dedicou sua vida para os mesmos.  

Era também um filantropo discreto.  Os filhos relatam que após o falecimento do 

pai, inúmeras pessoas se manifestaram relatando as histórias de apoio recebidas do Dr. Cairo, até 

então no anonimato. 

Enquanto médico ortopedista, em Rio Verde, lutou pelos direitos de seus 

pacientes. 

Estas contribuições, vale frisar, não se limitavam a aspectos financeiros, pois Dr. 

Cairo era um conselheiro nato, sabia de seu dom e colocava em prática com as pessoas que 

precisavam. Portanto, ele muitas vezes dava o apoio em forma de palavras, de conselhos, de 



 

aconchego, transmitia segurança e ajudava abrir caminho para a evolução de pessoas e famílias 

inteiras. Poucos são aqueles que sabem destas ações de Dr. Cairo. 

Forte nestas razões, espero contar com o apoio dos nobres colegas para 

aprovação deste projeto de lei. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS, aos 29 dias 
do mês de outubro de 2018. 

 

        

 

         

         Lucivaldo Tavares Medeiros 

                           Presidente                                 

 

                                                                                    Manoel Messias Pereira dos Santos 

                                                                                                        1o Secretário 

 

 

 




