COMISSÃO DE CULTURA

PROJETO DE LEI No 3.960, DE 2012

Denomina “Elevado Otávio Simon” o
elevado localizado no Km 437 da BR-101,
no trevo de acesso principal da cidade de
Sombrio, Estado de Santa Catarina, que
especifica.
Autor: Deputado RONALDO BENEDET
Relator: Deputado TIRIRICA

I - RELATÓRIO

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Paulo
Freire, pretende denominar “Viaduto Vereador Ângelo Baccin” o viaduto
localizado na altura do km 489 da Rodovia Regis Bittencourt, no Município de
Cajati, Estado de São Paulo.
O Projeto de Lei em tela, de autoria do Deputado Ronaldo
Benedet, tem por objetivo denominar “Elevado Otávio Simon” o elevado
localizado no Km 437 da BR-101, no trevo de acesso principal da cidade de
Sombrio, no Estado de Santa Catarina.
A matéria está sujeita à apreciação conclusiva pelas
Comissões, nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. Na Comissão de Viação e Transportes, o projeto foi aprovado, em
07de novembro de 2012, por atender ao disposto no art. 2º da Lei nº 6.682, de
27 de agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação de vias e estações
terminais do PNV.
Nesta oportunidade, a Comissão de Cultura se manifesta
quanto ao mérito da homenagem proposta.
Esgotados os
apresentadas emendas à proposição.
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não

foram
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É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

O Sr. Otávio Simon, a quem a presente iniciativa pretende
prestar homenagem, foi, sem dúvida, um notável cidadão catarinense.
Nascido em 1924, em Sangão, Município de Criciúma, no
Estado de Santa Catarina, Otávio Simon passou praticamente toda a sua
existência na região do Município de Sombrio, no extremo sul catarinense.
Iniciou a vida com dificuldade, trabalhando como lavrador.
Em busca de melhores oportunidades para a sua família, passou a atuar como
caminhoneiro, transportando, especialmente, a produção de sua lavoura e
outros produtos que comprava de pecuaristas vizinhos. Por volta do final da
década de 1960, especializou-se no transporte de banana branca para São
Paulo, iniciativa que lhe rendeu bom lucro, graças à boa receptividade dos
paulistas ao produto, até então, por eles desconhecido.
Em 1971, Simon fixou residência em Sombrio, onde
permaneceu até falecer, em 20 de março de 2011, aos 84 anos de idade.
Como nos informa o autor da iniciativa, o homenageado
foi o criador da cavalgada dos Santos Reis – hoje uma tradição local – que sai
todo dia 6 de janeiro do Município de Passo de Torres e encerra sua marcha
em Sombrio.
A paixão de Otávio Simon sempre foi a estrada. Em
tantos anos de exercício da profissão de caminhoneiro, nunca se envolveu em
qualquer acidente. Sua carteira de motorista “limpa” foi para ele e sua família
motivo de grande orgulho. Sua atuação exemplar na atividade que exerceu
motivou dois de seus filhos a seguir a mesma profissão.
Estamos certos de que a homenagem ora proposta se
reveste de grande mérito. Otávio Simon foi grande exemplo para sua família,
para os amigos próximos e para os moradores de Sombrio. Cidadão honesto e
empreendedor, sempre atento à família e à comunidade, profissional da
estrada responsável e cuidadoso, ao emprestar seu nome ao elevado
localizado na BR-101, exatamente no trevo de acesso principal à cidade que
adotou, Otávio Simon será referência e inspiração para todos os moradores e
visitantes do Município de Sombrio.
Por essa razão, somos pela aprovação do Projeto de Lei
n.º 3.960, de 2012.
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Sala da Comissão, em

de
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de 2015.

