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SEI Nº 025.00044/2022-39

PROCESSO Nº 0420/22

PL Nº 217

 

Vem a esta Comissão, para Parecer o Projeto em epígrafe, de autoria da Vereadora Comandante
Nádia.

O Projeto concede o �tulo de cidadão de Porto Alegre ao senhor Luis Carlos Heinze.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, onde aduz que a Lei
Orgânica, determina a competência do Município para prover tudo quanto concerne ao interesse local e para
estabelecer suas leis, decretos e atos rela�vos aos assuntos de interesse local (ar�go 9º, incisos II e III).  No
mesmo sen�do, a Lei nº 9.659/2004 dispõe sobre a concessão do �tulo de “Cidadão De Porto Alegre”, a ser
concedido mediante lei de inicia�va de qualquer dos Poderes.

Nos termos da proposição apresentada, a apreciação desta homenagem que concede o �tulo de
cidadão de Porto Alegre ao senhor Luis Carlos Heinze, que em 1970 ingressou no curso de engenharia
agronômica na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e em 1972 e 1973 presidiu o diretório acadêmico
de agronomia. Formou-se em 1973, e nos dois anos seguintes foi professor no Colégio Estadual São Borja. Em
1985 par�cipou da Comissão de Crédito Rural da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e
em 1988 foi um dos fundadores da Associação dos Arrozeiros de São Borja, que presidiu até 1990. Também
fundou e foi vice-presidente (1989-1990) da Federação das Associações de Arrozeiros em Porto Alegre.
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Como senador Luis Carlos Heinze tem sua biografia polí�ca focada nos interesses do povo
gaúcho. Começando a vida pública em São Borja, onde cons�tuiu família e foi prefeito na gestão 93/96. Em
cinco mandatos como deputado federal, entre suas principais bandeiras estava a defesa de um dos setores que
mais geram empregos e renda - a agropecuária.

Em apertada síntese, é o relatório.

No tocante à competência desta Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, já
superada a análise própria dos aspectos jurídicos, o exame do Projeto deverá ocorrer com base no que está
previsto no art. 39 do Regimento Interno desta CMPA.

Nesse aspecto, é meritório o projeto que concede o �tulo de cidadão de Porto Alegre ao senhor
Luis Carlos Heinze, o qual no ano de 2014, concorrendo ao quinto mandato consecu�vo, foi o deputado federal
mais votado do Rio Grande do Sul com aproximadamente 162.462 voto, tendo sido reeleito, no quinto
mandato consecu�vo, o deputado federal mais votado pelo Rio Grande do Sul para a 55ª legislatura (2015 —
2019)

Em seus cinco mandatos na Câmara dos Deputados foi responsável por mais de mil proposições
legisla�vas e pela liberação superior a R$ 3 bilhões em recursos para os municípios gaúchos.

Em 2018, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, obtendo 2.316.177 votos, o equivalente a
21,94% dos votos válidos.

Por estas razões já expostas, este Relator entende que a homenagem é completamente
merecida, sendo imprescindível este Projeto.

Pelos mo�vos acima alinhados, considerando meritória a matéria, este Relator manifesta-se
pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e, quanto ao mérito, pela aprovação
do Projeto.

 

Porto Alegre, 11 de julho de 2022.
 

Vereador Giovane Byl
Relator

Documento assinado eletronicamente por Giovane Luiz de Lima Junior, Vereador(a), em 11/07/2022, às
11:00, 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 0410992 e o código CRC F7FF1C40.

Referência: Processo nº 025.00044/2022-39 SEI nº 0410992

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 045/22 – CCJ/CECE con�do no  doc 0410992 (SEI nº
025.00044/2022-39 – Proc. nº 0420/22 - PLL nº 217), de autoria do vereador Giovane Byl,
restou EMPATADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça e da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude, realizada pelo Sistema
de Deliberação Remota no dia 11 de julho de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
11/07/2022, às 22:13, 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 0411628 e o código CRC 6B1DE6F9.

Referência: Processo nº 025.00044/2022-39 SEI nº 0411628

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

