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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

 

                                                                                                                                     

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

João Mário Darós nasceu em Jaguari no dia 12 de dezembro de 1951, sendo filho de Fermindo José Darós e
Lila Maciel de Oliveira Darós.

É um reconhecido empresário do ramo de fertilizantes do Estado do Rio Grande do Sul e um dos sócios da
empresa Fertilizantes Piratini Ltda.

No ano de 1985, João Mário Darós, em parceria com José Cláudio dos Santos e Alceu Elias Feldmann,
concretizaram o sonho de empreender em um setor que já conheciam: fertilização do solo. Desta forma,
surgiu a empresa Fertilizantes Piratini, com suas atividades sendo desenvolvidas inicialmente em Porto
Alegre, onde se encontra até hoje sua sede, e, posteriormente, expandindo suas atividades para outras regiões
do Estado, visando sempre levar os melhores serviços para os produtores rurais.

Em 1990, a Fertilizantes Piratini construiu a sua primeira unidade em Porto Alegre, na Rua João Moreira
Maciel, no bairro Humaitá. Já em 2000, em um terreno vizinho, a empresa ergueu mais um local e
estendeu suas operações na capital gaúcha, contribuindo de forma importante com o desenvolvimento
econômico e a geração de empregos e renda em nossa cidade.

Atualmente, a empresa é uma referência no mercado nacional e internacional na área de fertilizantes, sendo
responsável pelo lançamento de produtos inovadores e de grande qualidade, premiados em diferentes eventos
no Brasil e fora do país.

Entre as premiações individuais recebidas por João Mário Darós, podemos destacar a "Medalha Júlio
Redecker de Desenvolvimento", concedida pela  Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento
Regional e da Amazônia (CINDRA) da Câmara Federal, criada em parceria com a Confederação Nacional da
Indústria (CNI), para homenagear órgãos, agentes e entidades que se destacam em ações positivas junto às
suas comunidades.

No ano de 2016, João Mário Darós foi eleito Presidente do Sindicato da Indústria de Adubos no Estado do
Rio Grande do Sul (SIARGS), tendo sido reconduzido ao cargo para o triênio 2019-2022. É, também,
participante do Conselho de Administração da Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA).

O homenageado tem, ainda, atuação importante na esfera esportiva da cidade, participando da administração
do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense como membro efetivo do Conselho Deliberativo do clube. 

Além da destacada participação empresarial em nossa cidade, o homenageado ao longo de toda sua vida
participou de diversas atividades sociais, tanto de forma particular quanto por meio de sua empresa, voltadas
ao bem estar da comunidade.

Por ter escolhido nossa querida capital e trabalhar incessantemente pela melhoria da vida dos que aqui
vivem, é justa a homenagem que se ora se propõe, razão pela qual roga-se pelo apoio dos colegas para sua
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aprovação.

 

 

PROJETO DE LEI

 

                                                                                                                               Concede o título de
Cidadão de Porto Alegre ao senhor João Mário Darós

 

Art. 1º  Fica concedido o título de Cidadão de Porto Alegre ao senhor João Mário Darós, com base na Lei nº
9.659, de 22 de dezembro de 2004.

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

 

Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 25/04/2022, às 17:25,
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 0372116 e o código CRC E1CD219C.

Referência: Processo nº 138.00011/2022-67 SEI nº 0372116
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