PROJETO DE LEI Nº

, DE 2014

(Do Sr. Washington Reis)

Denomina “Viaduto Ademir Barros” o
novo viaduto localizado no Km 102 da
rodovia BR-040, entrada do Distrito de
Xerém, no Município de Duque de Caxias,
Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Denomina “Viaduto Ademir Barros” o novo viaduto
localizado no Km 102 da rodovia BR-040, entrada do Distrito de Xerém, no
Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Ademir Barros nasceu no dia 26 de março de 1950 em
Mimoso do Sul, pequena cidade localizada no sul do Estado do Espírito Santo.
Era filho de Marinho Barros e de Ruth Bitencourt Barros.
Em 1956 com apenas 6 anos de idade, foi morar com sua
família em Xerém, Distrito do município de Duque de Caxias, lugar onde criou
raízes e veio a permanecer por 54 anos até sua morte em 27 de novembro de
2010. Tinha 8 irmãos, casou-se e teve um filho.

Desde que chegou a Xerém ainda criança foi vendedor
de pastéis, logo em seguida na sua juventude se dedicava tanto ao trabalho na
feira com sua família, quanto aos seus estudos no Colégio Estadual Barão de
Mauá. Além disso, concluiu o curso de desenhista mecânico e o de desenhista
projetista pela Escola Técnica do Senai.
Aos 20 anos começou a trabalhar na serralheria da
extinta Fabrica Nacional de Motores, como delineador Junior, com o passar dos
anos chegou ao cargo de projetista até finalizar suas contribuições com a
montadora.
Em meados dos anos 80 Ademir passou a se dedicar ao
trabalho autônomo, chegando assim com o passar dos anos a ser um
empresário local que durante toda sua trajetória contribuiu para o
desenvolvimento de sua cidade com diversas atitudes que justificam, como o
fato de ser sempre atuante nas obras sociais.
Notável empresário do ramo alimentício prestou serviços
para grandes empresas locais e de todo país, gerando mais de 500 empregos
entre diretos e indiretos, além disso, atuou em diversas outras áreas, como o
da construção civil. Em abril de 1997 recebeu da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, a Medalha Tiradentes, uma das principais honrarias
do estado, em seguida, no ano de 1998 fora reconhecido como Cidadão
Caxiense pela Câmara Municipal de Duque de Caxias.
Percebe-se que Ademir Barros foi um autêntico brasileiro
que através de muito trabalho obteve conquistas e, sobretudo contribuiu para o
crescimento do lugar por onde viveu até seus últimos dias.
Contamos com o apoio dos ilustres Pares para a
aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em

de

Deputado WASHINGTON REIS

de 2014.

