PROJETO DE LEI Nº

, DE 2016

(Do Sr. Mauro Mariani)

Denomina “Viaduto Eugênio Trapp” o
viaduto localizado na BR-280 no trecho
urbano da cidade de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina.

Art. 1º O viaduto localizado na rodovia BR-280 que dá
acesso aos bairros João Pessoa e Centenária, da cidade de Jaraguá do Sul, no
Estado de Santa Catarina, passa a ser denominado “Viaduto Eugênio Trapp”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Eugênio Trapp nasceu no dia 4 de abril de 1926, no
Município de Schroeder, então Distrito do Município de Guaramirim, na época
pertencente à comarca de Joinville, Estado de Santa Catarina. Aos 12 anos de
idade, juntamente com a família, mudou-se para Jaraguá do Sul, cidade onde
tornou-se aprendiz de caldeireiro, e outras atividades industriais, até se tornar
um jovem empresário, aos 24 anos de idade, fundando a empresa Vogel &
Trapp, em parceria com novo sócio.
Três anos depois, Eugênio Trapp iniciou uma nova
empresa individual, com fabricação de artefatos de metal importantes para a
fabricação de aparelhos de destilação da cachaça, produção de farinha,
bombas de poço manual e uma série de produtos especiais utilizando chapas
de cobre como matéria prima principal.
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Sempre dotado de espírito inovador e altamente técnico,
Eugênio diversificava sua linha de produção abrindo novos mercados para sua
expansão comercial, até 1976, quando alterou sua razão social passando a ser
denominada Metalúrgica Trapp Ltda. A produção e a sede da empresa
permaneceram no mesmo local até 2011, quando foi inaugurado o novo
complexo industrial, onde estão instalados o parque fabril e a sede
administrativa da empresa.
Sempre em contínuo processo de crescimento e
diversificação na linha de produção, a empresa é hoje líder de mercado no
Brasil e no exterior, tornando-se presente em 64 países pela sua comprovada
qualidade, sendo a quarta empresa em volume de exportação de Jaraguá do
Sul.
Eugênio Trapp foi um homem educado e discreto, mas
entendia a importância de colaborar com a comunidade jaraguaense,
construindo e mantendo o Hospital e Maternidade Jaraguá, Corpo de
Bombeiros, Fundos de Apoio Cultural, Social e Esportivo, entre outros. Este
empresário que se tornou um exemplo de cidadão de Jaraguá do Sul por
adoção, faleceu em 23 de outubro de 2006, aos 80 anos de idade, deixando
seu legado marcado pela honestidade, simplicidade, educação, trabalho, ética
e princípios familiares.
Assim, pelos motivos expostos, esperamos contar com o
apoio dos eminentes Pares para a aprovação deste projeto de lei.
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