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JUSTIFICATIVA - PDL 0033/2018 
Sr. Durval Corrêa Lemos, nascido em 26 de fevereiro de 1938, no bairro da Vila 

Leopoldina, filho de Oswaldo Corrêa Lemos, Torneiro mecânico e Dona Helena Tassi Lemos. 

Em meados de 1951, com apenas 13 anos, autorizado pelos Pais e pelo Juiz de direito 
à época, ele começou a trabalhar na Auto Diesel importadora como aprendiz de eletricista, 
onde se tornou técnico em elétrica automotiva. 

Com o fechamento da Auto Diesel, foi trabalhar em uma autorizada Bosch e lá ficou até 
o ano de 1964. 

Contando ainda com 26 anos resolveu empreender um negócio próprio, vislumbrando 
já, naquela época, que o caminho da Reconstrução e remanufatura de componentes era um 
mercado rentável e sustentável, ou seja, que agredia menos o meio ambiente (preocupação 
dele e que poucos tinham naquele tempo). 

Com sua vontade e espírito empreendedor, ele pediu as contas e partiu para seu 
próprio negócio, contando apenas com uma maleta de ferramentas e muita vontade de vencer. 
Alugou uma bancada dentro de uma oficina, na Praça Marechal Deodoro, dando início ao seu 
primeiro negócio próprio. Ali começava o que hoje é a Lemos Pecas e Serviços. 

Começou com a reconstituição de motores de partida, geradores, seus componentes e 
demais peças elétricas dos carros da época. 

Se casou em 1965 com Maria Isabel Vilela Lemos e, do fruto desta união teve 3 filhos, 
Alan, Alex e André, que hoje administram a empresa, onde são empregados muitos 
funcionários. 

Em 1977, montou uma loja de roupas que já conta com 41 anos na região de Pirituba, 
a Modas Debelle Ltda. 

Aos 73 anos, com espírito jovem e grande disposição física e mental, abriu a Pimentel 
e Lemos Construtora e Incorporadora Ltda., que atua na construção de casas, sobrados e 
galpões comerciais para venda e proporciona muitos empregos direta e indiretamente. 

Hoje, aos 80 anos, continua trabalhando em novos projetos e ideias, dando seu 
exemplo de Pai, amigo, cidadão e trabalhador que acredita no potencial do ser humano e no 
bem estar da comunidade, verdadeiro retrato do paulistano empreendedor que não para nunca. 

Conto com meus nobres pares na aprovação de tão importante honraria. 
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