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PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 04/2020.
CONCEDE A MEDALHA
RACHEL DE QUEIROZ A
ADRIANO BARROS VIDAL
E
DÁ
OUTRAS
"
PROVIDENCIAS.

Art. 1 º. Pelo trabalho desenvolvido em Quixadá através

do humorismo em shows e eventos para comunidade, fica
concedido a Medalha RacheI de Queiroz ao Sr. Adriano Barros
Vidal, conhecido por "Velho Didi".
Art. 2º. Este Projeto de Lei do Legislativo entrará em

vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Quixadá-CE, em 05 de Fevereiro
de 2020.

LUIZGONZ

E LIMA

BIOGRAFIA DE ADRIANO BARROS VIDAL, O VELHO 0101.

Adriano Barros Vida nasceu em janeiro 1975, na cidade de Quixadá. É um artista
popular. Criador de 25 personagens cômicos, com quais já se apresentou em
diversos estados brasileiros.

Devido ao seu dom natural para a comunicação, no de 1992, ainda como
estudante do ensino médio, começou a proferir palestras motivais para alunos de
escolas públicas. Nas palestras, falava sobre encarar os desafios da vida com fé e
dignidade e sobre nunca abandonar seus sonhos.

Neste período, Adriano começou a imitar a voz e os trejeitos de seu avô José
Milton Vidal, que era açougueiro no mercado municipal. Devido a isso, nasceu o
personagem Velho Didi, que logo agradou familiares e amigos.

Com o personagem Velho Didi passou a trabalhar na rádio Sertão Net entre 1997 e

1999, fazendo o programa Pagolada. Entre o final de 1999 e o início do ano 2000,
Adriano Vidal foi acometido uma grave doença que o levou a ficar 2 meses em
coma no Hospital Geral de Fortaleza.

Após diversos exames, ele fora diagnosticado com a Doença de Crohn, uma
~

síndrome inflamatória intestinal que pode se espalhar por todos os órgãos do
corpo. Trata-se de uma doença crônica e seu tratamento dura a vida inteira.

Durante o período de coma, Adriano foi dado como morto. Após seu despertar, os
médicos garantiram que Adriano teria mais 5 anos de vida. E durante esse período,
ele afastou da vida artística para se dedicar ao tratamento da doença.

No ano de 2005, lançou o livro Mensagens Para Você, obra que reúne
pensamentos e lições sobre superação e solidariedade. E também neste mesmo
retornou a fazer o personagem Velho Didi.

,

-Com o Velho Didi e seus demais personagens, Adriano já se apresentou em todo o
Ceará. E também no Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Tocantis, Recife e
Brasília.

Adriano é casado com a senhora Priscila Kátia e é pai de duas crianças: Adrian
Vidal de 10 anos e Adriel Levi de 7 anos. Atualmente se apresenta na TV Monólitos
e é morador do bairro Renascer.
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PARECER
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a analise do
Projeto de Lei do Legislativo N° 04/2020, de autoria do Vereador Luiz
Gonzaga Rodrigues de Lima concedendo a medalha Rachel de Queiroz ao
Sr. Adriano Barros Vidal e comprovou ser o mesmo merecedor da
medalha proposta em razão do serviço prestado a população e vota pela
aprovação do projeto.
Câmara Municipal de Quixadá-CE, em 12 de Fevereiro de
2020.
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