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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

                                                                                                                        PROJETO DE LEI
 
 

Denomina a
Rua
Contabilista
Jorge Luiz
Machado o
logradouro
público
cadastrado,
como rua 
Quinhentos
e Quatro, do
Bairro Humaitá.

 

 
 
 
 
 

Art 1° - Fica denominado Contabilista Jorge Luiz Machado  o logradouro público cadastrado, como Rua Quinhentos e Quatro do
Bairro Humaitá, nos termos da Lei Complementar n° 320/94 e alterações posteriores.
 
Parágrafo Único - As placas denominadas conterão, abaixo do respec�vo nome, os seguintes dizeres: " Pai , Contabilista exemplar
do Bairro Humaitá/ Farrapos."
 
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de  sua publicação.
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS:
 

Em 1957, no município de Alvorada, na grande Porto Alegre, uma empregada doméstica, grávida do seu quarto filho, viu
a vida de seu marido ser ceifada pelo tétano. Dois meses após perder o marido, em setembro de 1957, nascia seu filho
caçula, Jorge Luiz Machado. Um menino humilde, nascido órfão de pai e que se tornou o companheiro de sua mãe, nas
batalhas diárias pela sobrevivência. Enquanto seus três irmãos mais velhos crescem em colégios internos, Jorge
acompanha a sua mãe nas casas das famílias nas quais ela trabalhava como empregada doméstica. 

Um menino obediente e dedicado, gostava de estudar e aos 7 anos já trabalhava como engraxate no centro de Porto
Alegre, colaborando com o sustento financeiro da família. Jorge era determinado e perseverante, ouvia os conselhos de
sua mãe que sempre o incentivava a estudar.

Começou a trabalhar como officeboy e depois recebeu uma oportunidade na área de Contabilidade. Foi nessa mesma
empresa que conheceu sua futura esposa e mãe de seus dois filhos.

Em 1984, Jorge e Rosane casaram e fixaram residência no Bairro Humaitá, em Porto Alegre. Jorge então assume a
responsabilidade de provedor da família, montando seu próprio escritório de contabilidade em 1996, no mesmo bairro que
o acolheu.

Como profissional, buscou a consolidação de seu trabalho junto à comunidade em que vivia, nos bairros Humaitá,
Farrapos, Navegantes e Anchieta. Com uma personalidade forte, ética e comprometido com a resolutividade dos desafios
de seus clientes, consolidou seu trabalho. Muitos clientes se tornaram amigos, os quais lhe acompanharam durante os 
anos em que atuou como contador, sendo que diversos deles ainda usufruem do seu legado, hoje gerido por seu filho mais
novo, pois Infelizmente em 2009, após longos meses de batalha contra um câncer, teve sua história interrompida. Aos 51
anos, Jorge Luiz Machado faleceu. Porém, seus ensinamentos, seu caráter, perseverança e exemplos de homem integro  e
honesto estão perpetuados na memória de seus familiares, sua esposa, filhos, netos, e seus amigos clientes no bairro
Humaitá e Farrapos.
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GIOVANE BYL
  VEREADOR

 

Documento assinado eletronicamente por Giovane Luiz de Lima Junior, Vereador(a), em 11/05/2021, às 13:22,
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 0233101 e o código CRC 0E4965E6.

Referência: Processo nº 158.00057/2021-85 SEI nº 0233101
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