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MINUTA

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Adão Meireles nasceu em 27 de abril de 1949 no município de Tapes, Rio Grande do Sul. Filho de Santa
Ordalina Meireles, trabalhadora rural, teve mais quatro irmãos.

Ainda na infância veio residir e trabalhar em Porto Alegre, vindo a residir em diversos bairro de nossa
capital. No início dos anos 70, fixou moradia na comunidade Vila Esmeralda, onde viveu até o dia de seu
falecimento.

Quando chegou nessa comunidade, eram poucas casas que existiam no bairro, ruas de chão batido, sem
iluminação e tão pouco saneamento básico. No ano de 1976 casou-se com a Sra. Iracema Catarina Teixeira,
constitui família, vindo a ter três filhos e posteriormente cinco netos.

Adão Meireles, trabalhou como metalúrgico na Gerdau, estaleiro só e na geral, também foi auxiliar de
enfermagem no Hospital Espirita de Porto Alegre.

No ano de 1980 fundou o Esporte Clube Paulo Santos, num primeiro momento somente para laser, depois de
alguns anos o objetivo foi tirar os jovens da ociosidade e criminalidade, levando-os ao caminho do esporte.
Na Lomba do Pinheiro foi delegado do orçamento participativo, também fez parte da comissão de saúde da
Vila Esmeralda. Auxiliou na criação da associação de moradores da comunidade, participou da comissão de
obras das principais ruas da vila, urbanização e pavimentação.

Foi parceiro na criação da ONG Esmeralda, projeto que tem como objetivo levar até as crianças da
comunidade o esporte, cultura e laser. Mesmo tendo uma linha ideológica política, nunca deixou de defender
a comunidade por causa do partido que estivesse governando.

Adão Meireles faleceu no dia 22 de novembro de 2019 às 13 horas no Hospital de Clinicas em decorrência
de embolia pulmonar e complicações de um tumor maligno, deixando familiares e amigos desolados, mas
certos de que sua trajetória foi exemplar, pois sempre foi um integro, honesto e de caráter respeitável.

Para homenageá-lo, os moradores dos arredores da rua “G” Vila Esmeralda, no bairro Lomba do Pinheiro,
solicitam através de abaixo assinado, que o referido logradouro seja denominado Adão Meireles.

 

PROJETO DE LEI
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Denomina-se Rua Adão Meireles o logradouro na cadastrado, conhecido como Rua G, Vila Esmeralda,
Bairro: Lomba do Pinheiro.

Art. 1° Fica denominado Adão Meireles o logradouro público não cadastrado, conhecido com rua G, Vila
Esmeralda, Bairro: Lomba do Pinheiro nos termos da Lei Complementar n° 320/94 e alterações posteriores.

Parágrafo único – As placas denominativas conterão, abaixo do nome, os seguintes dizeres: “Lutador social”.

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

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Souza Robaina, Vereador, em
22/09/2021, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0280227 e o código CRC DF347D56.
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