PROJETO DE LEI Nº

, de 2014

(Do Senhor Deputado Oziel Oliveira)

Dá a Denominação de Aeroporto Dom
Ricardo Weberberger, ao Aeroporto da
Cidade de Barreiras.

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1º. O Aeroporto da cidade de Barreiras no estado da Bahia, passa a
denominar-se “Aeroporto Dom Ricardo Weberberger”.

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

JUSTIFICATIVA

O Aeroporto da cidade de Barreiras - BA é maior da região e o único que
recebe voos comerciais em toda região oeste da Bahia.
Nada mais apropriado que homenagear nomeando esse aeroporto com o
nome do primeiro bispo da Diocese do município um homem íntegro que dedicou
sua vida aos pobres.
Nascido em 05 de setembro de 1939 na Áustria, Dom Richard Josef
Weberberger aos 19 anos ingressou na ordem de São Bento, no mosteiro
beneditino de Kremsmünster, Áustria e em 15 de agosto de 1964 recebeu sua
ordenação sacerdotal.
Veio para o Brasil no ano de 1974 e se instalou na cidade de Barreiras - BA
onde iniciou sua vida de evangelização como padre e cinco anos depois passaria
a ser o primeiro bispo da Diocese de Barreiras na Bahia.
Dos 36 (trinta e seis) anos de evangelização cinco (05) foram como padre e
trinta e um (31) como bispo da Diocese de Barreiras - BA.

Exemplo de fé e humildade, advogado dos pobres e crítico co capitalismo
desenfreado ajudou as comunidades mais carentes do município dedicando sua
vida a esta causa.
Era doutor em Teologia, Psicologia e Filosofia, bem quisto e admirado por
toda a população Barreirense bem como toda região Oeste da Bahia.
Faleceu aos 70 anos no dia 17/08/2010, em Liz, Áustria.
Possuía os seguintes títulos honoríficos: Título de Cidadão Barreirense e
Título de Cidadão baiano. Além de ter exercido as seguintes funções: Presidente
da CNBB Regional NE3, Membro do Conselho Permanente de Meio Ambiente da
CNBB e Membro da Coordenação do Fórum sobre mudanças Climáticas e Justiça
Social.
Desse modo, atribuir ao Aeroporto da cidade de Barreiras - BA o nome
deste ilustre eclesiástico é uma justa homenagem a Dom Ricardo Weberberger.
Assim sendo, apresento este projeto de lei aos ilustres pares, ao tempo em
que peço apoio e deferimento a essa iniciativa que busca homenagear esse
grande homem e contribuiu grandemente com o desenvolvimento do município.

Sala de Sessões, em

de

OZIEL OLIVEIRA
Deputado Federal PDT/BA

de 2014.

