
PROJETO DE LEI Nº 234 /2010

Denomina “Rodovia Paulo Magalhães Machado” o trecho da Rodovia ES-185
compreendido entre o entroncamento da ES-484, município de São José do Calçado, e a divisa

com o Estado do Rio de Janeiro.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art.  1º  Fica  denominada  “Rodovia  Paulo  Magalhães  Machado”  o  trecho  da  Rodovia
ES-185 compreendido entre o entroncamento da ES-484, município de São José do Calçado, e
a divisa com o Estado do Rio de Janeiro.  

 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de 2010.

CÉSAR COLNAGO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Paulo  Magalhães  Machado,  o  Paulo  Acacinho,  nasceu  em  06  de  outubro  de  1945.  Filho  de
João  Magalhães  Machado,  o  João  Acacinho,  e  de  dona  Anita  Abikahir  Machado  que,  além
dele, tiveram outros três filhos: Acácio, Sylvia e Anete.
 
Oriundo de uma família  tradicional  no comércio  regional,  com atuação desde o  ano  de  1928,
deu  continuidade  à  tradição,  tendo  sido  um  dos  fundadores  da  empresa  Tecidos  Acacinho
Ltda., sucessora da Casa Acacinho de propriedade de seu pai.



 
Permaneceu  na  Tecidos  Acacinho  como  sócio  e  gerente  até  1988,  ano  em  que  abriu  seu
próprio  negócio,  a  Tecidos  Franco  Machado  Ltda.  Com  o  nome  fantasia  de  Casas  Paulo,  a
empresa  expandiu-se  com  a  abertura  de  filiais  em  Alegre  e  Iúna.  Paulo  Acacinho  foi  um
empreendedor  que gerou empregos  e  revolucionou o  comércio  na  região,  atendendo clientes
de todas as faixas de renda.
 
Paulo  Acacinho  se  tornou  proprietário  rural  em  1965.  Em  1976  formou-se  em  Direito  pela
Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. Foi filiado ao MDB nos tempos mais duros da
ditadura,  posição  política  que  destoava  da  posição  de  outros  homens  em  sua  condição
sócio-econômica.
 
Não  se  pretende  aqui  esgotar  a  história  de  Paulo  Acacinho,  uma  figura  sagaz  e  de  um
fantástico senso crítico,  porque tal  história  ainda é revelada todos os dias pelas pessoas que
com ele conviveram.


