COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI N° 5046, DE 2001

Dá ao Aeroporto Internacional São
Paulo/Congonhas, localizado na cidade de São Paulo
(SP), a denominação “Aeroporto Internacional de
São Paulo/Congonhas - Comandante Rolim”.
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I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei n° 5046, de 2001, de autoria do ilustre Deputado JOÃO
HERRMANN

NETO,

modifica

o

nome

do

Aeroporto

Internacional

São

Paulo/Congonhas, situado em São Paulo, SP, para “Aeroporto Internacional de São
Paulo/Congonhas - Comandante Rolim”, numa homenagem ao aviador e empresário da
aviação civil brasileira, ROLIM ADOLFO AMARO, recentemente falecido.

Aprovada, sem emendas, na Comissão de Viação e Transportes, com base
em Parecer do ilustre Deputado MARCELO TEIXEIRA, a proposição em apreço chega
agora à Comissão de Educação, Cultura e Desporto para exame da matéria quanto ao
mérito educacional e cultural.

Esgotado o prazo regulamentar, o PL em pauta não recebeu emendas.
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II - VOTO DO RELATOR

A iniciativa legislativa objeto deste Parecer altera o nome de um dos mais
tradicionais aeroportos brasileiros - o de Congonhas, em São Paulo, que, aprovada a
proposição, passará a se chamar de AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO
PAULO/CONGONHAS - COMANDANTE ROLIM.

Trata-se, contudo, de justa e oportuna homenagem a modificação proposta.
Afinal, Comandante Rolim é como ficou conhecido um dos nomes mais expressivos da
aviação civil brasileira de todos os tempos. Sabemos todos que Rolim Adolfo Amaro - o
Comandante Rolim, piloto experiente e empresário sagaz, não apenas impulsionou a Táxi
Aéreo Marília - TAM, do Estado de São Paulo, mas projetou essa companhia no Brasil e
no mundo, com reflexos positivos na aviação comercial e na infra-estrutura aeroportuária
do País.

A morte do Comandante Rolim, em julho de 2001, em acidente aéreo de
helicóptero por ele pilotado, trouxe-nos a sensação de perda prematura de uma vida, e
também de vazio no mundo empresarial brasileiro, pelo súbito e profundamente
lamentável desaparecimento de um dos nossos mais dinâmicos empresários, no auge de
sua carreira e do seu sucesso.

A homenagem a ser prestada ao Comandante Rolim- ao associar o seu
nome, por meio da proposta legislativa em pauta, a um dos nossos mais importantes e
tradicionais aeroportos, o de Congonhas, tão significativo para a TAM -, é meritória tanto
de um ponto de vista educacional como cultural. Afinal, uma homenagem justa como
essa é sempre um ato de cidadania de valor educativo.
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Voto, portanto, pela aprovação, quanto ao mérito educacional e cultural, do
Projeto de Lei n° 5046, de 2001, do nobre Deputado JOÃO HERRMANN NETO.

Sala da Comissão, em

de

Deputado Cunha Bueno
Relator

20370600.072
CDCLPA84

de 2002.

