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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

 

O corretor de imóveis e advogado, Rodi Pedro Borghetti, é uma grande representatividade dentro do
movimento tradicionalista do estado. Recebeu o título de embaixador honorário do Rio Grande do Sul, por
seu exemplo e esforço na disseminação da cultura tradicionalista gaúcha no estado.

Com 89 anos, segue atuando frente à área jurídica do instituto Renato Borghetti de Cultura e Música, é
patrono dos DTG’s Corretores da Tradição e Fábrica de Gaiteiros. Também faz parte da confraria
Cavalheiros da Paz, que nasceu da ideia de percorrer a cavalo locais, onde vidas foram perdidas pelas
guerras, levando a paz por meio do tradicionalismo. Percorreram mais de 13 mil quilômetros em cavalgadas
estaduais, pela América do Sul, África, Portugal e muitos outros.

Rodi Pedro Borghetti nasceu na cidade de Flores da Cunha-RS em 28 de junho de 1932. Filho de Aparício
Borghetti e Adélia Letti Borghetti, é casado com Alda Becker Borghetti, e é  pai de Marcos Borghetti e
Renato Borghetti , nosso querido artista Borghettinho .

Em 1955 concluiu o curso do CPOR (Cavalaria), tornou-se aspirante a oficial do exército. Estagiou no
Segundo Regimento de Cavalaria Mecanizada e conquistou a graduação de Segundo Tenente R2. Em 1961
formou-se em direito na UFRGS.

Tornou-se conhecido por todos os cantos do nosso estado por sua atuação em prol das causas tradicionalistas,
difundindo a cultura em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Na década de 1960, ao ingressar no 35 CTG, por convite do colega de trabalho Waldomiro Leiria, então
patrão do centro, Rodi apaixonou-se pelo tradicionalismo. Borghetti foi por seis vezes patrão do 35 CTG,
duas vezes presidente do MTG, diretor do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e criador da Confederação
Brasileira de Tradição Gaúcha.

Com a fundação da DUX Lançamentos Imobiliários Ltda, em 1959, um escritório de advocacia
intermediação e lançamento de imóveis, Rodi entrou no mercado imobiliário.

 Com a criação da Lei.4116, de 27 de agosto de 1962, que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis, e
cria o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), e o Conselho Regional de Corretores de
Imóveis – 3ª Região (CRECI), foi eleito o primeiro presidente do conselho, tendo sido reeleito por 8 vezes de
1962 a 1970.

Sua importância na história da profissão de corretor de imóveis no Rio Grande do Sul, se deu pela busca de
direitos e reconhecimento da atuação dos profissionais no mercado comercial e de imóveis, que tinha por
objetivo valorizar e reconhecer a importância do profissional de intermediação imobiliária. Pelos inúmeros
feitos recebeu a medalha de honra ao mérito do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, na cidade de
Brasília, em 20 agosto de 1992.

O apego às tradições foi transmitido para as gerações seguintes. Os filhos, o músico Renato Borghetti e o
advogado Marcos Borghetti, empresário do irmão, vivenciam a cultura gaúcha diariamente no trabalho. A
família administra ainda uma fazenda e uma pousada em Barra do Ribeiro. Foi também presidente do 4º
Congresso Tradicionalista Gaúcho.
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Capitaneou a fundação do DTG Mescla de Guapos da Sogipa e do CTG Tricolor dos Pampas (Grêmio
Footbal Porto Alegrense) tendo sido também o primeiro patrão.

Atualmente é patrão do CTG 35, reeleito por 7 vezes iniciando em 1967.

Foi presidente do MTG - (Movimento Tradicionalista Gaúcho) por 2 vezes, 1979 e 1980; Diretor e
Presidente da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF) por 12 anos.

Recebeu a medalha Cruz de Ferro do Governo do estado do Rio Grande do Sul, em 15 de setembro de 1980;
Recebeu Medalha Simões Lopes Neto do Governo do estado do Rio Grande do Sul, 16 de setembro de 2002;
Recebe Troféu Guri, em setembro de 2011, por iniciativa do grupo RBS; Recebeu a medalha de Honra ao
Mérito Tradicionalista Barbosa Lessa, em 29 de outubro de 2005; Recebeu da Ordem dos Advogados do
Brasil o diploma de Advogado jubilado, em 23 de novembro de 2006; Recebeu diploma do CPOR / POA por
ter sido escolhido para aluno destaque do ano de 2010; Recebeu a medalha Dante de Laytano da Comissão
Gaúcha do Folclore, em 27 de agosto de 2011;

Pelo exposto motivo, pela relevância da representação cultural e a extensa trajetória do tradicionalista gaúcho
Rodi Pedro Borghetti, proponho meritoriamente que nossa cidade reconheça este através do Título de
Cidadão de Porto Alegre.

Com base no exposto, rogo pelo apoio dos Nobres Colegas para que possamos homenagear este cidadão
ímpar de nossa Capital.

Sem mais a tratar, agradeço desde já pela consideração da sugestão.

 

 

 PROJETO DE LEI

Concede o Título de Cidadão de

 Porto Alegre a Rodi Pedro Borghetti.

 

Art. 1º  Fica concedido o Título de Cidadão de Porto Alegre a Rodi Pedro Borghetti.

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

Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Vereador, em 27/07/2021, às
15:45, 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 0259009 e o código CRC DA19EB6B.
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