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MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

Concede a Comenda Porto do Sol ao Sr. Onyx Dornelles Lorenzoni.
 

Art. 1º - Fica concedido Comenda Porto do Sol ao Sr. Onyx Dornelles Lorenzoni, com base na Resolução 2.083, de 07 de
novembro de 2007, e alterações posteriores.

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

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

Onyx Dornelles Lorenzoni, nascido em Porto Alegre, no dia 3 de outubro de 1954, Filho de Rheno Júlio Lorenzoni e Dalva
Dornelles Lorenzoni, formou-se em medicina veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), é Luterano e pai de
quatro filhos, incluindo o Deputado Estadual pelo Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni.

Exerce o quinto mandato de Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul. Como Parlamentar na Câmara Federal, presidiu a
Comissão de Agricultura entre 2008 e 2009. Foi membro de dez Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), entre elas, da
CPMI do Correios, CPMI do Cachoeira e da CPMI d a Petrobras. Foi e relator da Subcomissão de Normas de Combate à
Corrupção e da Comissão que analisou medidas de combate à corrupção. Foi o primeiro líder do par�do DEM na Câmara dos
Deputados do Brasil.

A sua atuação em plenário o caracterizou como um dos mais ferrenhos opositores do Par�do dos Trabalhadores, tendo buscado
associar sua imagem ao combate à Corrupção no Brasil. Há treze anos, é considerado um dos cem parlamentares mais
influentes do Congresso pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP).

Iniciou sua carreira polí�ca no PL, filiando-se depois ao PFL, atual DEM. Em 2016, votou a favor do processo de impeachment da
ex Presidente Dilma Rousseff. Já durante o Governo Michael Temer, votou a favor da PEC do Teto dos Gastos Públicos. Em abril
de 2017 foi favorável à Reforma Trabalhista. Foi Ministro de Estado Extraordinário, nomeado pelo ex Presidente da
República Michael Temer para coordenar a equipe de transição para o governo do atual Presidente Jair Bolsonaro.

No Governo do atual Presidente Jair Bolsonaro, foi Ministro-Chefe da Casa Civil, Ministro da Cidadania, Ministro-Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência  e, por fim, Ministro do Trabalho e Previdência, onde o Presidente Bolsonaro editou a medida
provisória para recriar esta pasta.

Atualmente está filiado ao Par�do Liberal (PL), sendo o atual Presidente da Execu�va Estadual e Pré-Candidato ao Governo do
Rio Grande do Sul.

Por todo o exposto, nobres colegas Vereadores, sopesando a irreprochável biografia acima transcrita, é inegável que
o homenageado �mbrou uma trajetória pessoal e profissional, pautado na mais absoluta re�dão e oblação ao longo dos anos
dedicados a vida pública, iniciado no longínquo ano de 1987. Logo, pela importância e como forma de reconhecimento
aos relevantes trabalhos efe�vados, frisa-se que o senhor Onyx Dornelles Lorenzoni é mo�vo de orgulho para a cidade de Porto
Alegre, razões que, sem dúvida nenhuma, legi�mam esta justa e merecida homenagem.

Destarte, o vereador signatário, propõe que senhor Onyx Dornelles Lorenzoni seja agraciado com a COMENDA PORTO DO SOL
e, desde já, rogo a sua aprovação pelos pares que integram esta Casa Legisla�va.

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em 28/04/2022, às 11:36,
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
0373983 e o código CRC D6C36854.
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