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MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

Concede a Comenda Porto do Sol ao Sr. Luciano Hang.

 

PROJETO DE LEI

 

Art. 1º - Fica concedida a Comenda Porto do Sol ao Sr. Luciano Hang, 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.

 

JUSTIFICATIVA

 

Luciano Hang é um empresário brasileiro, co-fundador e proprietário da Havan, uma das maiores redes de lojas de
departamentos do Brasil. Nascido na cidade de Brusque-SC, no dia 11 de outubro de 1962, possui ascendência alemã e italiana,
filho da senhora Regina Modes� Hang e do senhor Luís Hang, ambos operários da indústria têx�l.

Durante a infância e adolescência, estudou na Escola Básica João XXIII, no Colégio Cônsul Carlos Renaux e na Universidade
Regional de Blumenau, onde formou-se tecnólogo em processamento de dados. Já, no ensino superior, foi presidente do Clube
dos Estudantes Universitários de Brusque (CEUB) por três anos.

Aos 17 anos, Luciano Hang foi admi�do na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux, onde seus pais trabalhavam. No início dos anos 1980,
aos 21 anos, comprou uma empresa, a Tecelagem Santa Cruz, à qual passou a se dedicar e expandir, paralelamente ao trabalho
que exercia na fábrica de tecidos Carlos Renaux.

Em 1986, percebendo que o município de Brusque ganhava um novo impulso econômico baseado no turismo de compras, devido
à indústria têx�l na região, junto ao sócio Vanderlei de Limas, abriu uma pequena loja de tecidos. Da junção dos nomes Hang e
Vanderlei, surgiria a marca Havan.

Em meados de 2016, surgiram na internet e nas cidades em que a empresa prosperou, boatos sobre quem seria o dono da Havan.
Vendo um risco de ter sua marca equivocadamente associada a polí�cos, Hang então decidiu atuar nos comerciais da marca e
par�cipar de programas de entrevistas.

Luciano Hang é um dos empresários mais famosos do Brasil. Embora esteja empreendendo desde a década de 1980, o catarinense
de 59 anos que assumiu o apelido de "Véio da Havan" nas redes sociais, ganhou reconhecimento nacional após se tornar um dos
principais apoiadores do Presidente da República Jair Bolsonaro.

Empresário bem sucedido, Luciano Hang, fez da Havan uma das maiores redes de varejo do Brasil. A rede tem mais de 22 mil
colaboradores espalhados em mais de 170 lojas de 20 Estados, sendo 15 lojas somente no Estado do Rio Grande do Sul, a maioria
localizadas em cidades de pequeno e médio porte, abastecendo regiões metropolitanas em torno das grandes capitais.

A Havan é conhecida pelas réplicas da estátua da liberdade, que enfeitam as entradas das lojas. Todas as lojas têm arquitetura
inspirada na Casa Branca, a sede do Governo Federal dos EUA.

Encantado pela cultura norte-americana, Hang adotou o símbolo da estátua que fica em Nova York, seguindo a sugestão de uma
criança que visitou a loja, e, segundo o empresário, representa a "liberdade para comprar".

Como se infere, nobres Vereadores, são inúmeras as razões que legi�mam esta proposição, especialmente pelo fato de o senhor
Luciano Hang ter se destacado no cenário econômico como um brilhante empresário, que através do trabalho árduo alcançou
pres�gio e reconhecimento no mundo do business. Hodiernamente a Havan gera mais de 22 mil empregos diretos e outros
milhares de empregos indiretamente. Ademais disso, a presente inicia�va se apresenta como forma de reconhecimento desta
Casa Legisla�va, representante do povo Porto-Alegrense, a este valoroso brasileiro que inspira os nossos jovens e é exemplo para
muitas gerações.

Por todo o exposto, nobres colegas Vereadores, este signatário, propõe que o senhor Luciano Hang 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 22/06/2022, às 13:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de
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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
0402086 e o código CRC B075370D.

Referência: Processo nº 222.00049/2022-26 SEI nº 0402086
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