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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Com o presente Projeto de Lei, que passa a ser submetido à apreciação dos nobres 
pares, pretende-se conceder o título honorífico de Cidadão de Porto Alegre ao senhor Luiz da 
Gama Mór, nos termos da Lei nº 9.659, de 22 de dezembro de 2004, por sua destacada atuação 
na cidade de Porto Alegre, especialmente pelo seu trabalho nas áreas operacionais, de vendas, de 
marketing e de administração superior de empresas de aviação e correlacionadas, de médio e 
grande porte, desenvolvendo atividades por meio das quais sempre divulgou a cidade de Porto 
Alegre e o Estado como um todo. 

Luiz da Gama Mór é natural de Cachoeira do Sul; casado com Rosane, optou por 
ter seus filhos, Alice e André, em Porto Alegre, tendo também um irmão nascido nesta Cidade, 
assim como outros parentes, que atualmente aqui residem. É formado em Engenharia Mecânica 
pela UFRGS e Pós-Graduado em Administração pelo PPGA/UFRGS. 

Nos 25 anos em que viveu em Porto Alegre, esteve profundamente envolvido nas 
questões da Cidade, por onde andou, absorveu conhecimentos, se formou e, com generosidade, 
compartilhou com seus alunos, colegas, funcionários e amigos o conhecimento obtido. Quando 
foi embora, tornou-se um eterno agradecido, não esquecendo da Cidade que lhe proporcionou 
crescimento. E, por onde passa, Luiz da Gama Mor tem sido um grande representante desta 
Capital, divulgando os feitos, a cultura, as tradições, as riquezas, as qualidades e as belezas da 
Cidade e do Estado, apostando no seu potencial.  

Chegou a Porto Alegre com 17 anos, em 1970, quando concluiu o último ano do 
secundário no Colégio Júlio de Castilhos. No ano seguinte, ingressou na Escola de Engenharia 
da UFRGS, tendo se formado em 1977. Na sequência, cursou Pós-Graduação em Administração, 
na mesma Universidade. Sem perda de tempo, ainda em 1972, começou a estagiar nas oficinas 
de motores da VARIG. Em 1978, ingressou na Aeromot, como responsável pela manutenção de 
aeronaves, e, ante a habilidade demonstrada, foi promovido ao cargo de gerente comercial do 
Grupo. Nessa mesma época, participava do desenvolvimento de um polo aeronáutico em Porto 
Alegre, do qual surgiu o motoplanador Ximango, entre outros. 

Em 1990, voltou para a VARIG, para dirigir a Escola de Formação de Pilotos – 
EVAER –, e fazer parte da equipe criadora do curso de Ciências Aeronáuticas da PUCRS, sendo 
a primeira do gênero na América Latina, onde também lecionou, ministrando a disciplina 
denominada “Piloto e o Mercado”. De igual sorte, foi professor do curso de Turismo. 

Ainda nos anos 90, Luiz da Gama Mór assumiu a gerência da VARIG para o RS, 
cargo em que permaneceu até 1995, quando foi convidado a assumir a diretoria de Logística 
Operacional da mesma empresa no Rio de Janeiro. Após, tornou-se diretor comercial e vice-        
-presidente de vendas e marketing da Companhia. Nesses cargos, promoveu a cidade de Porto 
Alegre e o Estado, por meio de ferramentas desenvolvidas para comunicação no mundo. 

Desde o ano de 2000, na TAP, em Portugal, como vice-presidente da companhia, 
tem desempenhado papel importante no que tange à valorização do Brasil e, principalmente, da 
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Cidade adotada para sua formação e apendizado inicial. Em algumas ocasiões, veio 
especilamente à Porto Alegre, a fim de dividir conhecimentos com profissionais de turismo, 
mostrando a visão internacional sobre o tema e como seria a melhor abordagem para o seu 
desenvolvimento. 

A estratégia da TAP no Brasil é um sucesso inquestionável, com as melhores 
ligações para a Europa, consolidando, em 2011, setenta e cinco voos semanais para dez cidades: 
São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Natal, 
Fortaleza e, finalmente, Porto Alegre. Onde instalou suas operações, sempre levou oportunidades 
e voos diretos para a Europa, facilitando o acesso de investimentos estrangeiros que atraem 
prosperidade, a exemplo do nordeste brasileiro, que se desenvolveu turisticamente e também em 
negócios. 

A Companhia cobre atualmente sessenta e quatro destinos em trinta países, em 
nível mundial. Operando, em média, mais de 1.850 voos por semana, a TAP dispõe de uma 
moderna frota de cinquenta e cinco aviões Airbus, aos quais acrescem mais dezesseis aviões ao 
serviço da PGA, Companhia regional adquirida em 2007, totalizando assim uma frota global de 
setenta e uma aeronaves. A Companhia foi eleita, em 2010, pelo segundo ano consecutivo, a 
Companhia Aérea Líder Mundial para a América do Sul, pelo World Travel Awards – WTA.  

Luiz da Gama Mór, em 2004, foi distinguido com a Medalha Mérito Farroupilha, 
na Assembleia Legislativa do RS, reconhecimento do carinho que tem destinado a nossa terra, 
sempre mantendo ligações sólidas com amigos e familiares, mantendo-se informado sobre os 
acontecimentos locais e utilizando as ferramentas disponíveis para não perder os laços com Porto 
Alegre e o Rio Grande do Sul, por meio de leitura diária de sites e jornais porto-alegrenses. 

Em todas as funções que desempenhou, tanto na VARIG como na TAP, sempre 
trabalhou para promover Porto Alegre no Brasil e no mundo, até que finalmente a TAP passe a 
aterrisar na Cidade dos casais açorianos. 

Permito-me aqui reproduzir o currículo do nosso homenageado: 
 

“LUIZ DA GAMA MÓR 
55 anos, casado, dois filhos 

Rua António Maria Cardoso, nº1 – Apto. 2 
1200-026 LISBOA, PORTUGAL 

FONE: (+351) 96 564 12 35 
E-mail: lmor@tap.pt 

 
QUALIFICAÇÕES 

 
 

• Executivo com 30 anos de experiência nas áreas Operacionais, Vendas, 
Marketing e Administração Superior de empresas de médio e grande 
porte de aviação e correlacionadas. 
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• Capacidade de diagnóstico de mercado, construção de visão de futuro e 
estabelecimento de estratégia competitiva em ambiente altamente 
competitivo. 

• Experiência em turnaround de empresas trabalhando em ambiente de 
muita pressão, inclusive pública. 

• Experiência em gestão de grandes equipes com atuação internacional. 

• Habilidade na coordenação de mudança cultural, em programas 
motivacionais e de reconhecimento buscando alinhamento com a 
estratégia. 

• Experiência em rebranding, desenvolvimento de produto e fidelização 
de clientes. 

• Coordenação de projetos corporativos com empresas de consultoria 
visando o aumento de eficiência, redução de custos e aumento de 
receitas. 

 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
 

• TAP, S/A -  desde Dezembro 2006 / .... 
Administrador Executivo 

• TAP, S/A – desde Outubro de 2000 até Dezembro de 2006 
Vice-Presidente Executivo 

• Outras funções atuais: 
- Presidente do Conselho de Administração da Cateringpor  
(empresa de catering de aviação) 
- Presidente do Conselho de Administração da LFP  
(empresa de duty free em aeroportos e a bordo) 

  
Experiência passada: 

 
• Membro do Conselho de Administração da Groundforce 

(empresa de handling de passageiros e carga) 

• VARIG, S/A – de Março 1990 a Junho 2000 
Vice-Presidente de Vendas e Marketing 
Diretor Comercial  
Diretor de Logísica Operacional 
Gerente Comercial do RGS 
Gerente EVAER – Escola VARIG de Aeronáutica 

 
• AEROMOT, S/A – de Setembro de 1977 a Fevereiro de 1990 
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Diretor de Marketing 
Gerente Administrativo e Comercial 
Gerente de Manutenção 

 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
 

• Engenharia Mecânica pela UFRGS 
• Pós graduação em Administração pelo PPGA/UFGRS 

 
Principais cursos de aperfeiçoamento: 

 
• Airline Business, pela London Business School 
• PGA – Programa de Gestão Avançada pelo INSEAD – França 

 
 

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
 

• Membro do Conselho Diretor da Empresa Amadeus Brasil 
• Diretor (Conselheiro) da Empresa Pluna Linhas Aéreas Uruguaias S/A 
• Membro da Comissão que desenvolveu o Curso de Ciências 

Aeronáuticas PUC/RS 
• Professor de Organização e Métodos na Escola de Administração da 

ULBRA/RS em 1984 
• Professor de Marketing na Escola de Administração da ULBRA/RS 

em 1989 
• Professor de Estudo dos Problemas do Turismo no Brasil na Faculdade 

de Turismo da PUC/RS em 1994 
• Professor de O Piloto e o Mercado na Faculdade de Ciências 

Aeronáuticas da PUC/RS em 1995.” 1 

Como se vê, Luiz da Gama Mór é, sem dúvida, um homem com ética, valores, 
princípios e com uma trajetória que, por si só, justifica que essa Casa prestigie e incentive a 
continuidade de seu trabalho, razão pela qual apresento o presente Projeto de Lei, convicto de 
seu mérito e sua aprovação. 

 
Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2011. 

 
 
 

VEREADOR IDENIR CECCHIM 

                                                 
1 Disponível em: <http://www2.flytap.com/web/18225-d00724-LM_CV_POR.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2011. 
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PROJETO DE LEI 
 
 
 

Concede o título de Cidadão de Porto Alegre ao 
senhor Luiz da Gama Mór. 

 
 

Art. 1º  Fica concedido o título de Cidadão de Porto Alegre ao senhor Luiz da 
Gama Mór, nos termos da Lei nº 9.659, de 22 de dezembro de 2004. 

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