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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ESPECIAL DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, EM 03-01-2019. 

 

Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se, no Plenário 

Otávio Rocha do Palácio Aloísio Filho, a Câmara Municipal de Porto Alegre. Às quinze 

horas e dezenove minutos, o Presidente declarou abertos os trabalhos da presente 

Sessão, destinada à eleição e posse da Terceira Comissão Representativa e posse da 

Mesa Diretora e das Comissões Permanentes, de acordo com as eleições ocorridas na 

Vigésima Sexta Sessão Extraordinária da Segunda Sessão Legislativa Ordinária, 

realizada no dia dez de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Compuseram a Mesa: 

Valter Nagelstein, Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre; Eduardo Leite, 

Governador do Estado; Nelson Marchezan Júnior, Prefeito; Maurício Dziedricki, 

deputado estadual, representando a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul; Amadeo Henrique Ramella Buttelli, Diretor do Foro Central da 

Comarca de Porto Alegre, representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul; Cesar Luis de Araujo Faccioli, Procurador-Geral de Justiça do 

Estado em exercício; Saulo Brum Leal Júnior, representando a Defensoria Pública do 

Rio Grande do Sul; Geraldo Antônio Miotto, Comandante Militar do Sul; José Renato 

de Oliveira, Comandante do 5º Distrito Naval; Luis Carlos Heinze, deputado federal; 

Marilene Bonzanini, desembargadora, Presidenta em exercício do Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio Grande do Sul; Iradir Pietroski, Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul; Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região; Cláudio Lamachia, Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil. Em prosseguimento, o Presidente convidou os presentes para, em 

pé, ouvirem o Hino Nacional. Após, foram apregoados: termos firmados por Elizandro 

Sabino, Dr. Thiago e Sofia Cavedon, informando suas renúncias ao mandato 

parlamentar a partir do dia trinta e um de janeiro do corrente, em razão de suas eleições 

para os cargos de deputado estadual; Licença da vereadora Comandante Nádia, para 

desempenhar o cargo público de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e 

Esporte a partir do dia sete de janeiro do corrente; documento firmado por Fernanda 

Melchionna, Líder da Bancada do PSOL, indicando Professor Alex Fraga e Roberto 

Robaina, respectivamente, como Líder e Vice-Líder dessa Bancada a partir do dia 

primeiro de janeiro do corrente. Também, foi aprovado Requerimento de autoria de 

Fernanda Melchionna, solicitando Licença para Tratar de Interesses Particulares no dia 

três de janeiro do corrente. Em continuidade, foi aprovada a composição da Terceira 

Comissão Representativa da Décima Sétima Legislatura, sendo membros titulares Adeli 

Sell, Aldacir Oliboni, Alvoni Medina, André Carús, Cassio Trogildo, Clàudio Janta, 

Felipe Camozzato, José Freitas, Márcio Bins Ely, Mendes Ribeiro, Moisés Barboza, 

Mônica Leal, Paulinho Motorista, Paulo Brum, Professor Alex Fraga, Professor 

Wambert, Reginaldo Pujol, Ricardo Gomes e Rodrigo Maroni. A seguir, o Presidente 

declarou empossados Mônica Leal, Reginaldo Pujol, Mendes Ribeiro, Alvoni Medina, 

Paulo Brum e Paulinho Motorista, respectivamente, nos cargos de Presidenta, 1º Vice-

Presidente, 1º, 2º e 3º Secretários da Câmara Municipal de Porto Alegre. Após, Mônica 
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Leal procedeu à assinatura do Termo de Posse como Presidenta da Câmara Municipal 

de Porto Alegre e, ato contínuo, assumiu a presidência dos trabalhos da presente Sessão 

e declarou empossada a Terceira Comissão Representativa da Décima Sétima 

Legislatura, composta pelos vereadores titulares já nominados. Ainda, a Presidenta 

declarou empossadas as Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Porto Alegre, 

as quais ficaram assim constituídas: Comissão de Constituição e Justiça, vereadores 

Adeli Sell, Cassio Trogildo, Clàudio Janta, Márcio Bins Ely, Mendes Ribeiro, 

Reginaldo Pujol e Ricardo Gomes; Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do 

MERCOSUL, vereadores Airto Ferronato, Felipe Camozzato, Idenir Cecchim, João 

Carlos Nedel e Mauro Pinheiro; Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação, 

vereadores Dr. Goulart, Paulinho Motorista, Professor Wambert, Roberto Robaina e 

Valter Nagelstein; Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, vereadores 

Alvoni Medina, Cassiá Carpes, Mauro Zacher, Prof. Alex Fraga e Sofia Cavedon; 

Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, 

vereadores Comandante Nádia, Cláudio Conceição, Elizandro Sabino, João Bosco Vaz, 

Marcelo Sgarbossa e Moisés Barboza; Comissão de Saúde e Meio Ambiente, 

vereadores Aldacir Oliboni, André Carús, Dr. Thiago, José Freitas, Paulo Brum e 

Rodrigo Maroni. Após, a Presidenta concedeu a palavra a Valter Nagelstein, ex-

Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre e a Nelson Marchezan Júnior, 

Prefeito. Em prosseguimento, Reginaldo Pujol assumiu a presidência dos trabalhos e 

concedeu a palavra a Mônica Leal, Presidenta da Câmara Municipal de Porto Alegre. A 

seguir, Mônica Leal assumiu a presidência dos trabalhos e concedeu a palavra a 

Eduardo Leite, Governador do Estado. Em continuidade, a Presidenta apregoou a 

nominata dos presidentes das Comissões Permanentes, na forma que segue: Comissão 

de Constituição e Justiça, vereador Ricardo Gomes; Comissão de Economia, Finanças, 

Orçamento e do MERCOSUL, vereador Airto Ferronato; Comissão de Urbanização, 

Transportes e Habitação, vereador Dr. Goulart; Comissão de Educação, Cultura, 

Esporte e Juventude, vereador Prof. Alex Fraga; Comissão de Defesa do Consumidor, 

Direitos Humanos e Segurança Urbana, vereador Moisés Barboza; e Comissão de Saúde 

e Meio Ambiente, vereador André Carús. A seguir, a Presidenta convidou os presentes 

para, em pé, ouvirem o Hino Rio-Grandense. Às dezesseis horas e quarenta e um 

minutos, a Presidenta declarou encerrados os trabalhos da presente Sessão e da Terceira 

Sessão Legislativa Extraordinária, convocando os vereadores para a Primeira Sessão 

Ordinária da Terceira Sessão Legislativa Ordinária, no dia quatro de fevereiro do 

corrente, à hora regimental. Os trabalhos foram presididos por Valter Nagelstein, 

Mônica Leal e Reginaldo Pujol. Do que foi lavrada a presente Ata, que, nos termos do 

artigo 149, parágrafo único do Regimento, será submetida à apreciação da Mesa 

Diretora e aprovada mediante a assinatura da maioria de seus integrantes. 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS JOSÉ LUÍS ESPÍNDOLA LOPES: Boa 

tarde, senhoras e senhores. Neste momento, damos início à sessão especial destinada à 

posse da nova Mesa Diretora, da comissão representativa e das comissões permanentes 

desta Câmara Municipal.  
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Convidamos para compor a Mesa nesta solenidade: o Ver. Valter 

Nagelstein, Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre; o Sr. Eduardo Leite, 

governador do Estado do Rio Grande do Sul; o Sr. Nelson Marchezan Júnior, prefeito 

municipal de Porto Alegre; o Sr. Maurício Dziedricki, neste ato representando a 

presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; o Sr. Amadeo 

Henrique Ramella Buttelli, diretor do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, neste 

ato representando a presidência do Tribunal de Justiça; o Sr. Cesar Luis de Araujo 

Faccioli, procurador-geral de justiça em exercício; Sr. Saulo Brum Leal Júnior, neste 

ato representando a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul; Sr. Geraldo Antônio 

Miotto, General-de-Exército, Comandante Militar do Sul; Sr. José Renato de Oliveira, 

vice-almirante e comandante do 5º Distrito Naval; Sr. Luis Carlos Heinze, deputado 

federal; Sra. Marilene Bonzanini, desembargadora, corregedora regional eleitoral e 

presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Sr. Iradir 

Pietroski, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; Sr. 

Thompson Flores, desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da 

4º Região; Dr. Cláudio Lamachia, presidente nacional da Ordem dos Advogados do 

Brasil. Convidamos todos os presentes para, em pé, ouvirem o Hino Nacional. 

 

(Ouve-se o Hino Nacional.) 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS JOSÉ LUÍS ESPÍNDOLA LOPES: 

Prestigiam esta solenidade o Sr. Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre; Exma. 

Sra. Diana Paula Sana, procuradora-geral adjunta para assuntos institucionais; Sr. 

Ricardo Breier, presidente da OAB/RS; Sr. José Guilherme Kliemann, diretor-

presidente do IPE Previdência; Sr. Pedro Bisch Neto, superintendente da Metroplan; 

General-de-Brigada Luiz Carlos Rodrigues Padilha, assessor de relações institucionais 

do Comando Militar do Sul; Coronel Aviador Paulo Rogério Glaeser, assessor de 

relações institucionais do Comando da Ala 3; Sr. Roberto Wofchuk, presidente em 

exercício da Federação Israelita do Rio Grande do Sul – FIRS; Sra. Stamatula 

Vardaramatos, presidente da ATP; Sr. Enio Roberto Dias dos Reis, presidente do 

Consórcio Via Leste; Sr. Gustavo Simionovschi, diretor executivo da ATP; Sr. João 

Carlos Dal'Aqua, presidente do Sulpetro; Sr. Marcelo Rech, vice-presidente do grupo 

RBS; Sr. Luiz Adolfo Lino de Souza, presidente e jornalista da Associação 

Riograndense de Imprensa – ARI; Sr. Paulo Kruse, presidente do Sindilojas; Sr. César 

Emílio Sulzbach, presidente da Associação dos Procuradores do Município de Porto 

Alegre; Segundo-Tenente R/2 Carlos Augusto Santiago Nobre, presidente da 

Associação dos Oficiais R/2 do Rio Grande do Sul – CPOR/PA; Sr. Eduardo Trindade, 

presidente do Cremers; Sr. Ernesto Pereira da Silva, presidente do Sinjor-RS; 

Engenheiro José Luiz Bortoli de Azambuja, diretor vice-presidente do Senge-RS; Sra. 

Rita de Cássia Reda Eloy, representante da Associação dos Administradores, Atuários, 

Contadores, Economistas e Estatísticos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – 

Acespa; Sra. Denise Ries Russo, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e 

Esporte; Sra. Cláudia Cristina Santos da Rocha, Secretária Municipal de Segurança, 
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interina; Sr. Tibiriçá Rodrigues, diretor executivo do Sindihospa; Sr. Rodrigo Pio 

Jobim, gerente de rede da H Mídia Locações Ltda; Sr. Cláudio Inácio Bins, gestor de 

relações institucionais do CIEE-RS; Delegado Cleiton Silvestre Munhoz de Freitas, 

presidente da Associação dos Delegados de Polícia do RS – Asdep, e ex-vereador deste 

Legislativo; Sra. Heloísa Helena Kuser, diretora-geral do Instituto Geral de Perícias – 

SSP; Sr. Carlos Frederico Matzenbacher, consultor da Amrigs; Sr. Luiz Antônio Godoy, 

diretor técnico da Clínica São José – Hospital e Clínica Psiquiátrica; Professor Solimar 

Amaro, representante da reitoria da PUCRS; Sr. Alexandre Gadret, presidente da rede 

Pampa; Sr. Celso Bernardi, presidente estadual do Partido Progressista; Sr. Kevin 

Krieger, presidente do Partido Progressista de Porto Alegre; Sr. Luiz Carlos Bohn, 

presidente do Sistema Fecomércio – RS e presidente interino do Sebrae-RS; Sra. Maria 

da Graça Garcia, diretora de comunicação da Associação de Veteranos do Corpo de 

Fuzileiros Navais de Porto Alegre; Dr. Marcos Rovinski, diretor do Sindicato Médico 

do Rio Grande do Sul – Simers; Sr. Mauri Luiz da Silva, Secretário-Geral do Sport 

Club Internacional; Sr. Carlos Augusto Seidl Correa, representante do Conselho 

Municipal de Ciência, Tecnologia – Comset; Sra. Martha Silva Beltrame, presidente da 

Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul; delegada Nadini Farias 

Anflor, chefe de polícia; Sr. Victor da Silva Rosa, representando o Colégio Militar; 

familiares da Presidente eleita: Carmen Ibanez Leal, mãe; Luiz Alexandre Markusons, 

marido; Marcelo Leal Markusons e Felipe Leal Markusons, filhos; Fernanda Mello 

Markusons e Eduarda Brunelli, noras; Cristina Leal Fontanella e Maria Inês Leal, irmãs; 

João Pedro Leal, irmão; Carlos Renato Markusons e Cides Fontanella, cunhados; 

Leandro Leal Ghezzi, sobrinho. Ainda prestigiam esta solenidade o Sr. João Antonio 

Dib, ex-Presidente deste Legislativo; o Ver. Nelcir Tessaro; Sr. Otomar Vivian, chefe 

da Casa Civil; Sr. Plínio Braga Neto, representando a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sr. Albert Poziomyck, diretor de relações 

institucionais da Federação Israelita do Rio Grande do Sul; Sr. Mateus Klein, 

representando a Procuradoria-Geral do Município; Sr. Nelson Khalil, presidente da 

Comdepa; Sr. Leonardo Busatto, secretário municipal da Fazenda; Coronel Mário 

Andreuzza, representante do deputado estadual e tenente-coronel Zucco; Sr. Ricardo 

Antunes Sessegolo, vice-presidente da FIERGS; Sr. Darcy Nunes dos Santos, diretor-

geral do DMAE; Coronel Luis Rogério Cid Duarte, representando o presidente do 

GBOEx; Sr. Nelson Prestes, diretor institucional da Liga da Defesa Nacional; Sr. 

Rotechild Prestes, presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência; Sr. 

Marcos Rovinski, secretário-geral do Simers; Sr. Rafael Luft, major da Brigada Militar; 

Sr. Joabel Pereira, representando a FETERGS; Sr. Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio; 

Sr. Márcio Divino, presidente da AMAE Petrópolis; Sr. Cesar Emílio Sulzbach, 

presidente da APMPA; Sr. Ricardo Martinez Fortes, representando a direção do Colégio 

Israelita; Sr. Marcio Lapchik Chanin, representando a Hora Israelita; Sr. Eduardo 

Trindade, presidente do Cremers; ex-vereador Gilberto Batista; Sr. Sérgio Marinho da 

Silva, gerente de projetos do DMAE; Sr. Renato Fantin Arioli, membro do PP; Sr. 

Carlos Augusto Correa, representando o Conselho Municipal de Ciências e Tecnologia; 

General Fernando Vasconcellos Pereira, representado o deputado estadual Luciano 
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Zucco; Sr. Luciano Alabarse, secretário municipal da Cultura de Porto Alegre; Sr. 

André Barbosa, diretor jurídico do Cremers; Capitão Tenente Moisés Mendes, oficial 

do gabinete do Comando do 5º Distrito Naval; Sargento Liza Klugde, representando a 

Companhia de Comando Militar do Sul; Sr. Coronel Luiz Ernani Caminha Giorgis, 

presidente da Academia de História Militar Terrestre do Brasil; Sr. Ernesto Pereira da 

Silva, presidente do Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas do Rio Grande do 

Sul; Dra. Cleusa Regina Halfen, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 

4ª Região; Sr. Luiz Francisco Costa, assessor técnico do Sinduscon; Major de Infantaria 

Cardoso, representando o Brigadeiro Arnaldo da Ala 3; Major Ricardo Braga; Sr. 

Marco Antônio Rodrigues, assessor parlamentar do Comando Militar do Sul; Sr. Athos 

Cordeiro, presidente da AREOP; Sra. Louise Ronfaut Klein, representando o governo 

francês; Sr. Leonardo Hoff, assessor do deputado federal Covatti Filho; Sra. Roberta 

Garcia, representante do prefeito de Camaquã; Sr. Luis Otávio Farias, representando a 

ACIC; Sr. Marco Dangui Pinheiro, presidente da Liga de Defesa Nacional; Sr. João 

Potrich, diretor do Hospital Cristo Redentor; Sr. Celso Bernardi, presidente do PP; Sra. 

Liza Cenci, representante da Fredef; Sr. Reinaldo Felix Bertoli, juiz de direito; Sr. Enio 

Meneghetti, diretor de Incentivo ao Desenvolvimento da Metroplan; Sr. Antonio Ramos 

Gomes, diretor-presidente da Procergs; Tenente Coronel Rodrigo Mohr Picon, 

comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar; Sr. Solimar Amaro, representando a 

Reitoria da PUC; Sr. Fernando Schunck, presidente da Associação dos Auditores 

Fiscais da Receita Municipal – Aiamu; Sr. Matheus Viegas Schönhofen, 1º secretário 

do MDB de Porto Alegre; Sr. Alexandre Borck, secretário-geral do MDB de Porto 

Alegre; Sr. Ronaldo Silvestre da Costa, representando a presidência da FASC; Sr. Pedro 

Bisch Neto, presidente da Metroplan; Sra. Claudia Cristina dos Santos da Rocha, 

secretária de Segurança do Município; Sra. Juliana Erpen, superintendente de 

Patrimônio Histórico Nacional; Sr. Francisco Soares, corregedor da Guarda Municipal 

de Porto Alegre; Sr. Adelmo Souza, vice-presidente da União de Militares Evangélicos 

do Rio Grande do Sul; Sr. Fernando Paganini, auditor fiscal da Prefeitura; Sr. Alberto 

Terres, diretor-geral do Simpa; Sr. Rodrigo Lorenzoni, secretário de Estado de 

Articulação e Apoio aos Municípios; Sr. Fernando Cechet Reinehr, secretário-geral e 

representante do CROO-RS; Sr. Chiquinho dos Anjos, conselheiro do Orçamento 

Participativo da Região Centro; Sr. Marcus Zanetello, diretor da seccional da Central de 

Outdoor; Sr. Nelson Marisco, procurador-geral em exercício; Sr. Zalmir Chwartzmann, 

presidente do Conselho Geral de Entidades da Federação Israelita do Rio Grande do 

Sul; Sra. Cristiane Hessel e Sr. Eduardo Starosta, do gabinete do secretário Eduardo 

Cidade; Sr. Marcelo Corletto, coordenador jurídico da SMDE; Sr. Amaury Marcial 

Gomes Júnior, capitão de Mar e Guerra da Capitania Fluvial de Porto Alegre; Sr. 

Sebastião Melo, deputado estadual; Sr. Mauro Sparta, diretor técnico do GHC; Sr. João 

Carlos Dal’Aqua, presidente da Sulpetro; Sr. César Emílio Sulzbach, presidente da 

Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre; Sr. Geraldo Pereira Jotz, 

coordenador do Departamento de Fiscalização e da Codame; Sr. Glei Soares, diretor da 

ARI; senhoras e senhores da imprensa e demais convidados desta tarde. 
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O Ver. Valter Nagelstein, Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, 

está com a palavra. 

 

PRESIDENTE VALTER NAGELSTEIN (MDB): Muito obrigado. Eu 

declaro abertos os trabalhos da presente sessão especial destinada à posse da Mesa 

Diretora da Casa, da comissão representativa e das comissões permanentes. 

Apregoo processo SEI nº 122.00062/2018-18, do Ver. Elizandro Sabino, 

que comunica sua renúncia ao mandato de vereador a partir de 31 de janeiro de 2019, 

face à eleição para o cargo de deputado estadual, no qual será empossado no dia 31 de 

janeiro de 2019.  

Apregoo processo SEI nº 122.00064/2018-15, do Ver. Dr. Thiago, que 

comunica sua renúncia ao mandato de vereador a partir de 31 de janeiro de 2019, face à 

eleição para o cargo de deputado estadual, no qual será empossado no dia 31 de janeiro 

de 2019.  

Apregoo processo SEI nº 122.00063/2018-62, da Ver.ª Sofia Cavedon, que 

comunica sua renúncia ao mandato de vereadora a partir de 31 de janeiro de 2019, face 

à eleição para o cargo de deputada estadual, no qual será empossada no dia 31 de 

janeiro de 2019.  

Apregoo processo SEI nº 025.00001/2019-58, da Ver.ª Comandante Nádia, 

que solicita licença para desempenhar cargo público, nos termos do artigo 218, inciso 

VIII, do Regimento, em razão da investidura no cargo público da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social e Esporte, a partir de 7 de janeiro de 2019. 

Apregoo processo SEI nº 031.00061/2018-83, da Ver.ª Fernanda 

Melchionna, que comunica a mudança do cargo de liderança do PSOL para o Ver. Prof. 

Alex Fraga e de vice-liderança para o Ver. Roberto Robaina, a partir de 1º de janeiro de 

2019. 

A Ver.ª Fernanda Melchionna solicita Licença para Tratar de Interesses 

Particulares no dia 3 de janeiro de 2019. Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que 

aprovam o pedido de Licença permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

Em votação os membros da comissão representativa, conforme segue: Ver. 

Alvoni Medina, Ver. Reginaldo Pujol, Ver. Paulinho Motorista, Ver. José Freitas, Ver. 

Adeli Sell, Ver. Aldacir Oliboni, Ver. Prof. Alex Fraga, Ver. Mendes Ribeiro, Ver. 

André Carús, Ver.ª. Mônica Leal, Ver. Ricardo Gomes, Ver. Paulo Brum, Ver. Cassio 

Trogildo, Ver. Márcio Bins Ely, Ver. Felipe Camozzato, Ver. Rodrigo Maroni, Ver. 

Professor Wambert, Ver. Moisés Barboza e Ver. Clàudio Janta. (Pausa.) Os Srs. 

Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO.  

Passamos, neste momento, a empossar a nova Mesa Diretora deste 

Legislativo: Presidente, Ver.ª Mônica leal; 1º vice-presidente, Ver. Reginaldo Pujol; 2º 

vice-presidente, Ver. Mendes Ribeiro; 1º secretário, Ver. Alvoni Medina; 2º secretário, 

Ver. Paulo Brum; 3º secretário, Ver. Paulinho Motorista. 

Convido, neste momento, a minha querida colega e ilustre Ver.ª Mônica 

Leal a assinar o Termo de Posse.  
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(Procede-se à assinatura do Livro de Posse pela Presidente eleita.) (Palmas.) 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS JOSÉ LUÍS ESPÍNDOLA LOPES: 

Gostaríamos de citar as presenças do Coronel Paulo Roberto Mendes, presidente do 

Tribunal de Justiça Militar, e do Sr. Ramiro Rosário, secretário municipal de Serviços 

Urbanos. 

 

PRESIDENTE VALTER NAGELSTEIN (MDB): Neste momento, 

transmito a presidência dos trabalhos e a presidência da Casa à minha querida colega, 

Ver.ª Mônica Leal. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Muito boa tarde, Sras. Vereadoras 

e Srs. Vereadores.  

Declaro empossada a Comissão Representativa de 2019, composta pelos 

seguintes vereadores: Alvoni Medina, Reginaldo Pujol, Paulinho Motorista, José 

Freitas, Adeli Sell, Aldacir Oliboni, Prof. Alex Fraga, Mendes Ribeiro, André Carús, 

Mônica Leal, Ricardo Gomes, Paulo Brum, Cassio Trogildo, Márcio Bins Ely, Felipe 

Camozzato, Rodrigo Maroni, Professor Wambert, Moisés Barboza e Clàudio Janta. 

Declaro empossados os integrantes das Comissões Permanentes desta Casa: 

Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, Ver. Adeli Sell, Ver. Cassio Trogildo, Ver. 

Clàudio Janta, Ver. Márcio Bins Ely, Ver. Mendes Ribeiro, Ver. Reginaldo Pujol e Ver. 

Ricardo Gomes; Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul – 

CEFOR, Ver. Airto Ferronato, Ver. Felipe Camozzato, Ver. Idenir Cecchim, Ver. João 

Carlos Nedel e Ver. Mauro Pinheiro; Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação 

– CUTHAB, Ver. Dr. Goulart, Ver. Paulinho Motorista, Ver. Professor Wambert, Ver. 

Roberto Robaina e Ver. Valter Nagelstein; Comissão de Educação, Cultura, Esporte e 

Juventude – CECE, Ver. Alvoni Medina, Ver. Cassiá Carpes, Ver. Mauro Zacher, Ver. 

Prof. Alex Fraga e Ver.ª Sofia Cavedon; Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos 

Humanos e Segurança Urbana – CEDECONDH, Ver.ª Comandante Nádia, Ver. 

Cláudio Conceição, Ver. Elizandro Sabino, Ver. João Bosco Vaz, Ver. Marcelo 

Sgarbossa e Ver. Moisés Barboza; Comissão de Saúde e Meio Ambiente – COSMAM, 

Ver. Aldacir Oliboni, Ver. André Carús, Ver. Dr. Thiago, Ver. José Freitas, Ver. Paulo 

Brum e Ver. Rodrigo Maroni.  

Convido o Ver. Valter Nagelstein, ex-Presidente, para o pronunciamento de 

encerramento do seu mandato e saudação à nova Mesa Diretora. 

 

VEREADOR VALTER NAGELSTEIN (MDB): Muito obrigado, Sra. 

Presidente, Ver.ª Mônica. Eu prometi ser breve e vou tentar cumprir, obviamente, mas 

não sem antes buscar gizar aqui alguns momentos importantes dessa construção feita ao 

longo de 2018 e, antes disso, cumprimentar tantas e tão distintas autoridades que 

certamente abrilhantam a sua posse. Quero saudar inicialmente o Sr. Eduardo Leite, 

governador do Estado, desejando aquilo que cada gaúcho e cada gaúcha deve desejar ao 

seu mandatário: êxito na sua gestão. Vivemos em um Estado maravilhoso, depauperado 
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ao longo do tempo por irresponsabilidades várias, mas, esforços recentes, como foi o 

caso do nosso governador José Ivo Sartori e agora do governador Eduardo Leite, 

buscam recuperar o nosso Rio Grande. Todos nós lhe desejamos, tenho certeza, em 

uníssono, sucesso na sua empreitada. Quero saudar o prefeito Nelson Marchezan Júnior 

– voltamos há pouco de uma convivência muito boa numa missão internacional –, e 

reafirmo o meu propósito junto com o prefeito de trabalhar pela nossa querida Porto 

Alegre; o deputado Maurício Dziedricki – é uma honra, obrigado pela presença; o meu 

amigo, diretor do Foro Central de Porto Alegre, representando a presidência do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, o Dr. Amadeo Henrique Ramella Buttelli; o nosso 

defensor público, Dr. Saulo Brum Leal Júnior – seja muito bem-vindo, muito obrigado; 

o comandante militar do Sul, Geraldo Antônio Miotto –, é uma honra tê-lo conosco 

aqui. Eu ostento aqui, com muito orgulho, na minha lapela, a comenda dada pelo nosso 

Exército brasileiro, orgulho de todos nós, na pessoa de Vossa Excelência. Da mesma 

forma, quero agradecer e saudar a presença do vice-almirante José Renato, uma pessoa 

amável, comandante da Marinha. Com o mesmo orgulho, ostento aqui na lapela a 

Medalha do Pacificador e a Medalha Mérito Tamandaré, que são distinções que, 

certamente, orgulham toda a minha família e que eu vou levar com muito garbo e com 

muito orgulho também para o resto da vida. Muito obrigado. Da mesma forma, quero 

saudar o deputado, agora nosso senador, Luis Carlos Heinze – seja muito bem-vindo, a 

sua presença também engrandece este momento; a Sra. Marilene Bonzanini, 

desembargadora, presidente em exercício do Tribunal Eleitoral Regional, que, afinal de 

contas, numa Casa política, cuida de todos nós, corregedora regional eleitoral; o Sr. 

Iradir Pietroski, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com 

quem estive algumas vezes lá no Tribunal, sempre solícito, amável, e nos prestigiando 

aqui com sua presença; o Sr. Thompson Flores, desembargador, meu querido amigo e 

amigo do meu pai, que me brindou, sempre generosamente como faz com tantos, com 

dois livros, ao longo deste ano, que me deram luz para empreender essa caminhada, e 

que também nos honra e nos engrandece com sua presença; Sr. Cláudio Lamachia, 

presidente da OAB, também meu amigo – é um orgulho, uma honra e uma satisfação a 

sua presença. Fazer também uma breve referência ao secretário Cezar Schirmer, meu 

correligionário. E permitam-me, Srs. Vereadores, saudar todos os vereadores – Dr. 

Thiago, Pujol, Dr. Medina, Freitas, Moisés, Mauro, Felipe, Prof. Alex, a minha bancada 

dos Vereadores Idenir Cecchim, Comandante Nádia, Carús e Mendes Ribeiro; João 

Bosco Vaz, Ricardo Gomes, Cassiá Carpes, Márcio Bins Ely, Cassio, nosso ex-

presidente; Paulo Brum, Dr. Goulart, Sofia Cavedon... E quero saudar, especialmente, o 

nosso ex-presidente, o nosso querido João Dib, vereador aqui por nove mandatos e uma 

referência de homem público para todos nós. Saudar a extensão de Mesa, o nosso 

Coronel Mendes, presidente do Tribunal Militar, e dizer que carrego, com muito 

orgulho, a Comenda concedida por esse tribunal castrense, muito obrigado.  

Foi uma honra ter presidido o Parlamento da minha Cidade e esta Casa, que 

ostenta 245 anos de história e que representa o nosso um milhão e meio de habitantes. 

Persegui os propósitos manifestados lá na minha posse, há um ano, e creio que na 

maioria os realizei. Busquei a austeridade, a eficiência, a transparência e o diálogo. Fui 
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firme quando exigido, mas busquei ser sempre flexível. Entrego à minha sucessora, 

minha leal Ver.ª Mônica, o comando desta Casa parlamentar, com a certeza de que agi 

sempre com a dignidade e o decoro que a função exige e que busquei dar à presidência 

o tamanho que julgo adequado. Na parte administrativa, rompemos paradigmas, 

legamos à cidadania de Porto Alegre, desembargador Thompson Flores, com a sua 

ajuda, o SEI, processo eletrônico, que só isso representou uma economia de R$ 1 

milhão por ano, sem contar na inestimável agilização dos trâmites burocráticos e 

transparência total – hoje tudo pode ser visto na internet. Inovamos com a doação de 

50% da frota dos veículos e, como governar é eleger prioridades, ajustamos à época, 

com o prefeito municipal, que esses carros iriam servir à Guarda Municipal e à 

segurança das pessoas da nossa Cidade. Fizemos audiências públicas nos bairros para 

mobilizar a sociedade para segurança pública, e, através da Escola do Legislativo, 

realizamos o Seminário Internacional "Um pacto pela segurança", com renomadas 

autoridades, inclusive a palestra do nosso secretário, ainda no mês de julho. Procuramos 

inovar, saímos da caixa com o Câmara na Rua, fomos in loco visitar os problemas da 

Cidade, cobramos e alcançamos soluções. Também apontamos caminhos para o futuro, 

como a inédita sessão legislativa instalada a bordo do Catamarã e do Cisne Branco, 

clamando por transporte hidroviário em Porto Alegre. Temos uma hidrovia pronta, 

assim como uma orla que enfim foi redescoberta e que, através do meu mandato 

parlamentar, tive a felicidade de nominar Moacir Scliar. Ainda no âmbito da Escola do 

Legislativo, construímos o projeto Aulas Magnas, trazendo professores e pensadores a 

este plenário para compartilharem com estudantes, com cidadãos em geral, de forma 

gratuita, os seus conhecimentos. Com o Memorial da Casa, fizemos muitas atividades, 

exposições como a do Dia da Vitória, com ato para o qual trouxemos crianças da rede 

pública e homenageamos a memória daqueles que lutaram pelo Brasil e contra o 

totalitarismo. Entre outras atividades, também realizamos o XXII Salão de Artes 

Plásticas, que premiou o talento de nossos artistas. Com o projeto Porto Alegre na 

História, fizemos a polêmica, entre aspas, nem precisava ter sido, Ópera Rock da 

Revolução Farroupilha, e protagonizamos o maior investimento em cultura da história 

deste Parlamento e também o maior do ano em Porto Alegre, e tive e felicidade de ver o 

sorriso de mais de mil crianças levadas ao Teatro São Pedro para ver o musical.  

É possível investir e ao mesmo tempo economizar? Mostramos que sim! Avançamos 

em sustentabilidade, concluímos a Usina de Energia Solar, iniciada com o ex-presidente 

Cassio Trogildo, que hoje representa 30% de economia em energia elétrica, que 

equivale a todo o consumo dos gabinetes parlamentares. Fizemos a política de 

separação completa dos resíduos, a reforma do restaurante, e vamos deixar bem 

encaminhado o novo centro de convivência para os servidores, para os vereadores, 

enfim, o futuro CTG. 

Nada se faz sozinho. Assim agradeço a minha bancada, em primeiro lugar, pela 

indicação; aos colegas vereadores, aos 36, pela minha eleição; à Mesa Diretora, pelo 

apoio ao longo do ano; aos meus diretores, ao meu gabinete e a cada um dos servidores 

desta Casa, que, se pudesse, nominaria a cada um.  
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Com o colégio de líderes, conseguimos consertar uma agenda de votações que foram 

importantes para Cidade, e agradeço por isso também, e apesar de discordâncias, que 

são normais num Parlamento, ao fim, com firmeza de propósito, diálogo e trabalho, em 

longas sessões de votação, construímos leis que são importantes para cada pessoa que 

vive em Porto Alegre. Anuncio que economizamos, Sra. Presidente, pelo esforço de 

todos e pelas medidas de gestão, R$ 35 milhões, que contribuíram com o depauperado 

cofre municipal e alocam o dinheiro onde o contribuinte mais precisa. Por tudo isso, eu 

me sinto agradecido. Agradeço as comendas que recebi, os reconhecimentos, os 

prêmios, que servem de testemunho do acerto de nossas escolhas. 

Por derradeiro, sinto-me vitorioso, embora leve comigo a dor de uma perda 

irreparável. Ter vida pública foi um sonho que sonhei junto com meu pai, e sinto 

demais a ausência dele neste momento, mas me espelho na figura de Mathias 

Nagelstein, um homem forte e justo. O ano de 2018 não foi um ano fácil, mas saio com 

a convicção de que estou preparado para novos desafios. Faço política por vocação, sei 

que os bons devem tomar parte, mas não faria com tanto amor, se não fosse o amor que 

recebo da minha família, minha enseada, meu porto seguro. Sou um homem de fé, tenho 

ideais, vontade de transformar, sou movido pela justiça. O que acontecerá no futuro é 

obra dos desígnios de Deus. Mas uma certeza eu tenho: à Porto Alegre quero continuar 

dedicando o melhor de mim. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): O Sr. Nelson Marchezan Júnior, 

prefeito municipal de Porto Alegre, está com a palavra. 

 

SR. NELSON MARCHEZAN JÚNIOR: Boa tarde, senhoras e senhores, 

é um prazer estar aqui neste dia de temperatura agradável, na presença de todos vocês, 

graças à boa administração da Casa, com ar condicionado funcionando bem. Quero 

iniciar saudando a nossa Presidente da Câmara, a quarta mulher presidente do Poder 

Legislativo Municipal de Porto Alegre, Ver.ª Mônica Leal – saudando-a, neste primeiro 

dia na sua posse, saúdo também todos familiares e amigos que aqui prestigiam esse 

momento representativo na sua vida pessoal e profissional. Quero fazer uma referência 

ao ex-Presidente que hoje transmite o cargo, Ver. Valter Nagelstein, agradecendo pela 

parceria, pela visão institucional republicana; saúdo também o ex-Presidente, Ver. 

Cassio Trogildo, nesta mesma legislatura, pela mesma parceria e visão institucional 

entre a relação dos poderes e do nosso trabalho. Faço uma referência muito especial ao 

meu líder do governo, Ver. Mauro Pinheiro; ao meu vice-líder, Ver. Moisés Barboza; 

referindo esses quatro vereadores, saúdo a todos os 36 vereadores e aos que iniciam a 

partir de 1º de fevereiro. Dar os parabéns e desejar sucesso aos vereadores eleitos e ao 

governador que vai ser colega no legislativo dos vereadores eleitos deputados estaduais; 

sucesso também à vereadora eleita deputada federal. Quero fazer uma referência e uma 

saudação ao nosso ex-prefeito Antonio Dib, aqui prestigiando a cerimônia nesta Casa 

onde ele, por tantas décadas, atuou, recebendo o ex-prefeito e ex-governador Olívio 



 

 11 

Dutra, fez várias referências a passagens históricas de ex-prefeito e também de 

vereador. Então, uma saudação, prazer em vê-lo aqui. Uma referência ao nosso 

governador Eduardo Leite, agradeço a sua presença neste evento municipal, 

demonstrando bons ares aqui necessários à vida do Brasil, do Estado e da cidade de 

Porto Alegre. Desejo todo sucesso, governador Eduardo Leite, sucesso que os 

brasileiros, os porto-alegrenses e os nossos colegas gaúchos precisam e merecem. 

Representando a Assembleia Legislativa meu colega aqui, o deputado Maurício 

Dziedricki, em seu nome saúdo todos os deputados estaduais aqui presentes. Saudando 

o senador eleito, o deputado federal Heinze, saúdo os demais deputados federais eleitos 

e reeleitos que estão aqui presentes prestigiando o evento. Saúdo o meu amigo Dr. 

Amadeu, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; o nosso 

procurador César Faccioli, que também é um grande parceiro nas diversas construções 

do Município. Representando a Defensoria, o Dr. Saulo Brum, muito obrigado pela 

parceria. Quero fazer uma referência ao General Miotto, que está sempre presente nos 

desafios da Cidade, dentro das suas determinações e obrigações constitucionais, 

chegando ao limite para ser parceiro do Município, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Quero fazer uma referência muito especial e agradecer ao representante do Comando da 

Ala Aeronáutica, Major Rafael Freire, para o qual agradeço a parceria no aniversário da 

Cidade do ano passado, que nos proporcionou um show aqui na cidade de Porto Alegre, 

com a Esquadria da Fumaça. Se possível, queria pedir a parceria para este ano também, 

aproveitando aqui, como um bom prefeito em situação de dificuldade financeira. Quero 

fazer também uma referência ao comandante do 4º Distrito Naval, o vice-almirante José 

Renato de Oliveira, já agradecendo aqui a parceria da nossa querida Marinha do Brasil 

na nossa virada do ano de 2018 para 2019, e já aproveitando a oportunidade também 

para pedir a parceria na virada do ano de 2019 para 2020, que deverá ser ainda mais 

bonita, mais bela da que nós tivemos este ano. Quero fazer uma referência e um 

agradecimento especial por toda a parceria neste ano ao desembargador, presidente do 

Tribunal Regional Federal, Carlos Eduardo Thompson Flores, muito obrigado pela 

parceria; à presidente do Tribunal Regional Eleitoral em exercício, desembargadora 

Marilene Bonzanini; ao presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Iradir Pietroski, 

aqui eu faço uma referência ao meu ex-colega, por amizade e por juízo também; uma 

referência muito especial a todos os conselheiros do Tribunal de Contas; ao presidente 

do Tribunal de Justiça Militar, Sr. Paulo Roberto Mendes, sempre um grande parceiro 

presente nos nossos eventos e conselheiro também na área de segurança pública; ao 

meu amigo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, meu chefe no Banco do 

Brasil, Dr. Cláudio Lamachia; saudando o Cláudio, eu quero saudar o nosso amigo 

Breier e todos os advogados aqui presentes; e todas as outras instituições aqui 

representativas de associação de alguma atividade laboral. Faço uma referência ao meu 

vice-prefeito Gustavo Paim; saudando o Paim, quero saudar todos os secretários e todos 

os colegas do Executivo municipal aqui presentes prestigiando a transmissão do cargo 

da presidência do nosso poder Legislativo; a todos os dirigentes e representantes de 

entidades e muito especialmente ao nosso ex-secretário, ex-deputado, ex-prefeito, Cezar 
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Schirmer, na pessoa de quem saúdo todas as pessoas aqui presentes que, de alguma 

forma, têm uma relação com a estrutura pública municipal, estadual e federal.  

Preciso dizer da alegria e da relação que, ao longo do tempo, foi se 

construindo junto às câmaras municipais e à Câmara Municipal de Porto Alegre. É 

evidente que se fala em divergência. É de desconfiar daquele prefeito que aprova todos 

os projetos do Executivo durante quatro anos por unanimidade. Esses exemplos, até de 

uma maioria absoluta, como regra geral, em nível federal e em muitos municípios que 

nós conhecemos, não fazem bem à República e às ações democráticas. Então, quero 

saudar as boas, construtivas e leais divergências existentes entre todos os poderes em 

nível federal, estadual e, principalmente, aqui, em nível municipal. Bem-vindas sejam 

as divergências quando elas são leais, construtivas e a bem do interesse público. Todos 

aqueles que tentaram dizimá-las acabaram dizimados ou na sua vida, ou na sua 

trajetória política, ou pela história ganharam destaque como vilões, como corruptos, e 

boa parte deles foi parar e ainda está na cadeira. É assim que eu saúdo as passadas e as 

futuras e necessárias divergências que nós teremos, todas aquelas que sejam na 

construção de uma estrutura jurídica melhor. E elas existirão, porque a pauta de 

qualquer chefe de Executivo, seja ele em nível federal, estadual ou municipal, seja em 

2002, quando encerramos um ciclo do PSDB e iniciamos um ciclo do PT; seja depois, 

quando Michel Temer assumiu; ou seja agora, quando assume Bolsonaro, a pauta de 

todos esses presidentes, desde Fernando Henrique e de todos os eleitos, foi reforma. A 

pauta de todos os governadores do Estado do Rio Grande do Sul, nas últimas décadas, 

foi reforma. E a pauta de qualquer prefeito eleito que precise necessariamente mudar a 

realidade da sua cidade, como é o caso da nossa, a pauta não pode ser outra que não 

reformas. E sempre que se falar em reformas, haverá divergências. Respeito, desejo e 

quero essas divergências, para que nós, aqui em Porto Alegre, no Estado e no Brasil, 

achemos os melhores resultados para os nossos cidadãos, pois é para esses que todos 

nós, com o dinheiro deles, estamos aqui servindo. Quero dizer aqui de todas as alegrias 

que tive nas relações mais próximas com cada um dos senhores vereadores que me 

fizeram um ser humano e um político melhor. E tenho certeza de que, Ver.ª Mônica, sob 

o seu comando, 2019 seguirá nesse caminho.  

No Império Romano, Marco Túlio falava das finanças públicas. E nesse 

final de semana, agilizando para ficar com a casa minimamente organizada, revirando 

as gavetas, comecei a jogar alguns dos brinquedos do meu filho fora, para fazer 

doações, e achei um livrinho da Turma da Mônica, onde o Maurício de Souza dizia a 

mesma coisa que o senador romano, quando tentava, através do material infantil, 

ensinar as crianças que nós não podemos gastar mais do que nós arrecadamos. Do 

Império Romano à Turma da Mônica e do Cebolinha, todos os presidentes, todos os 

governadores, todos os prefeitos e cada um dos cidadãos, nós sabemos isso. Essa é a 

nossa vida real. Não podemos gastar mais do que arrecadamos. Que todas as nossas 

divergências sejam embasadas para além de divergências ideológicas, partidárias ou de 

projetos individuais, que elas sejam embasadas na vida real das pessoas, porque é essa 

vida real que nós precisamos mudar, independente de vitórias ideológicas, partidárias 

ou eleitorais. E é nesse âmbito, que eu quero desejar à Ver.ª Mônica, a toda a Mesa hoje 
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eleita, a todos os integrantes das comissões hoje eleitos e empossados, a todos os 36 

vereadores, àqueles que aqui estão, àqueles que vocês, vereadora, que esta Casa me 

emprestou para estarem como parceiros, também como vereadores, mas, no momento, 

como chefes de alguma secretaria do poder Executivo, eu quero desejar um ano de 2019 

de crescimento e principalmente de divergências transformadoras da vida real dos 

porto-alegrenses. Parabéns, sucesso, Ver.ª Mônica! (Palmas.) 

 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Transfiro a presidência dos 

trabalhos para o Ver. Reginaldo Pujol, 1º vice-presidente eleito, para que esta vereadora 

possa fazer a sua manifestação. 

 

(O Ver. Reginaldo Pujol assume a presidência dos trabalhos.) 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): A Ver.ª Mônica Leal, 

Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, está com a palavra. 

 

VEREADORA MÔNICA LEAL (PP): (Saúda os componentes da Mesa e 

demais presentes.) Boa tarde a todos. Saibam que é extremamente gratificante vê-los 

aqui e contar com a presença de cada um de vocês neste plenário num dia, para mim, 

tão importante. Assumir a presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre é um 

grande desafio, mas também o curso natural da minha trajetória dedicada ao 

Legislativo, à política e ao meu Partido Progressista – PP, que agora cumpre sua vez na 

alternância de comando do Parlamento porto-alegrense. Sinto-me agradecida e 

motivada por iniciar, hoje, neste novo papel que me foi conferido pela votação dos 

meus colegas vereadores e que também reconhece e legitima a importância da 

participação das mulheres na política. Fui a primeira representante feminina do meu 

partido a compor a Mesa Diretora do nosso Legislativo e a ser eleita Presidente; a 

primeira vereadora de um partido de direita e a e a quarta mulher a presidir este 

Legislativo em 245 anos de história. Posso dizer, com muita sinceridade e propriedade, 

que tenho a Câmara Municipal de Porto Alegre como a minha segunda casa. O meu 

vínculo pessoal com este lugar é muito forte, já conta 25 anos, e me remete a 1993. 

Comecei como “a assessora da assessora" no gabinete do meu pai, vereador 

Pedro Américo Leal, que, naquele ano, iniciava o primeiro dos seus três mandatos, e 

com ele trabalhei por doze anos. Passei por todos os cargos, aprendendo toda a 

dinâmica de um gabinete parlamentar, e somente, no seu último mandato, cheguei à 

chefia. Com isso e com o seu exemplo diário como político e como ser humano, aprendi 

muito sobre o Legislativo, sobre a vereança, sobre atendimento à população e sobre 

política. Em 2004, ano de eleições municipais, Pedro Américo decidiu não mais 

concorrer e deu a notícia, em um programa de TV, ao vivo, dizendo que eu era sua 

herdeira política. Formada em Jornalismo, após aquela rica experiência, meus planos se 

voltavam para a área da Comunicação. A partir dali, como filha de bom soldado, cumpri 
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a missão. Fiz minha primeira campanha como candidata e iniciei minha caminhada 

como vereadora da Capital dos Gaúchos, com o apoio e o braço firme de Pedro 

Américo Leal a me acompanhar e aconselhar. Passei por duas suplências, fui vice-líder 

do governo José Fogaça e por duas vezes líder da bancada progressista. Eleita em 2016, 

cumpro o meu terceiro mandato, agora como titular, neste 2018 último, sendo vice-

presidente e, hoje, assumindo como presidente. Minha maneira de legislar passa pela 

forma como eu vivencio meu cotidiano, pela forma como interajo e observo o meio 

onde vivo, visto pelo meu olhar de cidadã consciente da realidade da minha Cidade, do 

Estado e do País e das principais necessidades da comunidade como um todo. Como 

sempre fiz como vereadora, vou imprimir no trabalho à frente da Mesa Diretora o meu 

jeito franco, objetivo e respeitoso de ser e de tratar, atuando pelo coletivo e pelo pleno 

funcionamento da nossa Câmara Municipal. Este espaço democrático, de portas sempre 

abertas, recebe os cidadãos porto-alegrenses que trazem seus anseios, suas causas, sua 

representatividade, onde participam e reivindicam, exercendo sua cidadania num 

contato direto com os vereadores, que são os agentes políticos mais próximos da 

população, e acompanham os projetos do Executivo municipal que aqui são tratados. 

Esta minha segunda casa é um lugar onde me sinto extremamente bem, que 

conheço como a palma da minha mão, onde trabalham pessoas comprometidas – muitas 

que conheço de todos esses anos – e que cumprem, em cada um dos diferentes setores, a 

tarefa diária de buscar o melhor para esta instituição, contribuindo para o estreitamento 

das relações entre o que é público e a sociedade civil. Se uma das principais funções dos 

vereadores é legislar cumprindo a lei, a obediência aos ritos dos processos e aos 

critérios legais que norteiam o trabalho legislativo é fundamental. Ela assegura que a 

transparência dos atos normativos seja observada, garantindo uma legislação justa e 

acima de interesses. E assim também deve ser a administração, transparente, congruente 

e com esses preceitos e atribuições. Posso dizer que serão cumpridos, religiosamente, o 

Regimento Interno e a lei. Ao assumir a presidência, ressalto que não terei uma postura 

contemplativa em relação ao Executivo municipal, mas, sim, atuarei no sentido de 

cobrar medidas necessárias para o cuidado da Cidade e para o bem-estar dos porto-

alegrenses, cumprindo com as funções constitucionais, o respeito mútuo e resguardando 

a condição de poder autônomo. Estarei sempre pronta para o diálogo, fundamental à boa 

administração que Porto Alegre merece, bem como numa postura conciliatória e 

mediadora para os assuntos do Legislativo e dos vereadores, que são meus pares. A 

Câmara tem que estar bem, operacional, estrutural e financeiramente, para atender e ser 

útil ao Município e buscar eficiência e qualidade na prestação de serviços e na 

economicidade. Estou ciente do que tenho pela frente, como dar prosseguimento a 

projetos importantes nas áreas de qualificação profissional, segurança, sustentabilidade, 

infraestrutura, tecnologia e manutenção, afinal, estamos falando do Palácio Aloísio 

Filho e seus mais de quatorze mil metros quadrados.  

Junto às boas-vindas ao ano novo que inicia, quero, primeiramente, saudar 

os funcionários e colaboradores da Câmara, com quem terei ainda mais convívio e com 

quem sei que poderei contar. Também saudar a Guarda Municipal, sempre aqui presente 

para nossa proteção. Quero agradecer a dedicação e lealdade da minha equipe, que me 
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acompanha em meu gabinete, alguns há vários anos, e dos que estarão comigo na 

presidência a partir de hoje, que encontro sempre de prontidão. Agradeço aos que 

fornecem o combustível especial para eu seguir na estrada da política e que são as 

pessoas que me apoiam a cada campanha, a cada eleição, que acreditam em mim, cujos 

votos são uma prova de confiança. Sem vocês eu não estaria aqui hoje. Cito o Partido 

Progressista, que simbolizo na pessoa do seu presidente estadual, Celso Bernardi, cujo 

apoio confere e oferece aos partidários, aos que levam a bandeira progressista pelos 

quatro cantos do Rio Grande do Sul, o essencial para que possamos fazer a boa política. 

Eu agradeço. Assim como a parceria dos meus três colegas de bancada, Vereadores 

João Carlos Nedel, Cassiá Carpes e Ricardo Gomes, que, juntos, reforçamos a 

representação do PP na esfera municipal. Agradeço, com emoção, à minha família 

entender as minhas ausências e apoiar incondicionalmente, mesmo que, às vezes, pegos 

de surpresa, com as constantes mudanças de rumo e o surgimento das novas etapas que 

a política foi me apresentando. Falo com muito carinho à minha mãe, Carmem; aos 

meus seis irmãos e suas famílias; especialmente ao meu marido, Alexandre Markusons, 

companheiro de uma vida e de todas as horas, meu porto seguro, que está sempre ao 

meu lado; aos meus três filhos, razão de tudo, Juliana, Marcelo e Felipe, que desde mais 

novos convivem com a mãe candidata, a mãe vereadora, a mãe secretária de Estado e 

participam de todos os momentos importantes de respostas e decisões; junto a eles, o 

meu genro James e minhas noras Fernanda e Eduarda. Eles agora têm seus filhos e me 

brindam com a maravilhosa experiência de ter netos, me fazendo viver uma rica 

experiência de renovação da vida.  

Por fim, dedico este e cada passo da minha caminhada política ao meu pai, 

Pedro Américo Leal, que me ensinou o significado do trabalho comprometido com a lei 

e realizado com seriedade e compromisso pelo bem comum. Ele foi minha inspiração e 

meu guia. Sua disciplina, sua doação e sua conduta também como militar despertaram 

em mim a percepção sobre o dever público, sobre ser leal, sobre o cuidado com o outro, 

sobre o valor da palavra dada, pontos essenciais para o ofício político. Tenho um 

profundo sentimento de gratidão pelo que sua sabedoria me ensinou e pelos traços 

valiosos de amor à família, ao trabalho e à política que ele, sem perceber, imprimiu em 

mim ao longo da vida. Com ele aprendi que é preciso ter firmeza para seguir e manter 

ideais e convicções e que vale a pena ser honesto e ético. Quando neste plenário cheguei 

pela primeira vez como vereadora, foi a sua cadeira que ocupei e isso foi muito 

significativo e simbólico, bem como é prosseguir na mesma causa a que ele se dedicou: 

a segurança pública.  

Portanto, senhoras e senhores, registro que é com muito entusiasmo que 

assumo esta honrosa tarefa que se soma ao meu trabalho como vereadora e que me 

proponho a cumprir dentro desse um ano de presidência, dentro das minhas 

competências, contando com o auxílio precioso das diretorias, assessorias, da 

Procuradoria e de todos os vereadores. Obrigada, Presidente Valter, representantes da 

Mesa Diretora que compus e já me dirigindo à nova composição, hoje também 

empossada, nomeando o vice-presidente e nosso decano, Ver. Reginaldo Pujol, certa de 

que podemos realizar um bela gestão. Agradeço a presença e o prestígio de todos: 
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autoridades, personalidades políticas que vejo, amigos queridos, bem como as 

instâncias institucionais e militares aqui representadas. De alma e coração, o meu muito, 

muito obrigada. (Palmas.) 

 

(Não revisado pela oradora.) 

 

(A Ver.ª Mônica Leal reassume a presidência dos trabalhos.) 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS JOSÉ LUÍS ESPÍNDOLA LOPES: 

Convidamos a fazer uso da palavra o Sr. Eduardo Leite, governador do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

SR. EDUARDO LEITE: (Saúda os componentes da Mesa e demais 

presentes.) Fiz questão de estar aqui neste momento, minha cara Ver.ª Mônica Leal, 

porque afinal, Porto Alegre é capital de todos os gaúchos, não apenas dos porto-

alegrenses, mas de todos os gaúchos. Aquilo que nesta Casa se discute atinge uma 

cidade que é de todos os gaúchos e que, portanto, mereceria as nossas palavras nesse 

instante de grande expectativa sobre a sua coordenação dos trabalhos para o exercício 

de 2019 nesse ambiente plural, onde temos todas as pautas, as agendas colhidas no 

pleito em 2016, na manifestação do apoio da maioria da população porto-alegrense, 

aqui representada. Eu tive a oportunidade de ser recentemente empossado governador, 

mas faço questão de estar aqui como ex-vereador, não desta Casa, mas da minha 

querida cidade de Pelotas, nesse ambiente do Parlamento Municipal, pois temos aquele 

ponto de maior contato com a população, os representantes políticos mais próximos da 

população aqui estão e precisam ser compreendidos; portanto, com a mesma 

legitimidade dos governantes.  

A manifestação do prefeito Nelson Marchezan foi muito clara e adequada 

na medida em que reconhece que, na divergência que aqui se apresenta, mesmo com o 

próprio Executivo, temos um ambiente saudável para o necessário enfrentamento de 

posições, desde que levadas de forma leal, correta, na mais legítima defesa do interesse 

público e coletivo. Nós vivemos um tempo de grandes expectativas no nosso Brasil e 

também aqui no nosso Estado, que todos sabem que assa por uma situação dramática 

nas suas contas públicas, mas é possível, sim, superar esse grande desafio, na medida 

em que tenhamos, dentro de cada um dos parlamentos, não apenas na Assembleia 

Legislativa, mas também nas câmaras municipais, a boa discussão que colabora na 

solução, reconhecendo que o que nos une é maior do que aquilo que nos separa, porque 

não estamos na política para atender os nossos próprios eleitores apenas, mas a um 

interesse coletivo. Quando eu fui eleito, por 3,128 milhões de gaúchos, para governador 

do Estado, não foi para governar para eles, mas para todos os gaúchos – os que votaram 

e os que não votaram em mim –, para cada um dos vereadores, para cada um dos 

deputados, para o prefeito municipal também.  

Dentro deste ambiente, venho aqui prestigiar a nossa querida Ver.ª Mônica 

Leal pelo significado de uma mulher assumir a Câmara Municipal de Vereadores, sendo 
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a quarta mulher, a primeira, como foi destacada, de um partido de um espectro 

ideológico diferente dos que já vinham, em outros momentos, comandando esta Casa. 

Então, está cheio de significado pelo empoderamento, pela representação da força da 

mulher na condução dos destinos da Capital e do Estado também, na medida em que 

representa aqui o povo porto-alegrense. Quero dizer, humildemente, como representante 

de todos gaúchos, que todos temos expectativas nos debates que se travam nesta Casa 

também. Todos temos expectativas sobre de que forma a Capital do nosso Estado, pelo 

seu significado, pelo símbolo, pelo destaque que tem no cenário nacional, se apresentará 

para a nossa Nação. Se Porto Alegre der certo, é a Capital de todos os gaúchos dando 

certo, sendo mais uma evidência para o Brasil de que os gaúchos superam as suas 

diferenças, se unem em torno de um mesmo propósito e que, portanto, rompem com o 

nosso paradigma de conflitos, tornando-se mais atraente a investimentos e a um melhor 

ambiente para o desenvolvimento. Por isso, ouso dizer aqui que todos os gaúchos 

esperam muito da atuação desta Casa. E falo isso com a confiança pelo que eu observo, 

pelo que eu conheço dos vereadores desta Casa, pelas suas capacidades, nas suas pautas 

absolutamente legítimas de entender o tempo de reformas que passarão também a serem 

discutidas no Estado e que, certamente, merecerão um olhar também dos vereadores, 

com discussões neste ambiente, representando os interesses dos gaúchos de Porto 

Alegre, como esta Casa deve fazer.  

Portanto, Ver.ª Mônica Leal, em seu nome, em nome do ex-Presidente, Ver. 

Valter Nagelstein, que conduziu esse processo ao longo do ano que passou, os meus 

cumprimentos, o meu desejo de um grande 2019 de bons debates, de muita 

convergência em favor da população que todos nós representamos, dos porto-alegrenses 

e de todos os gaúchos que esperam muito de cada um dos senhores e das senhoras. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Apregoo a eleição dos presidentes 

das Comissões Permanentes: CCJ, Ver. Ricardo Gomes; CEFOR, Ver. Airto Ferronato; 

CUTHAB, Ver. Dr. Goulart; CECE, Ver. Prof. Alex Fraga; CEDECONDH, Ver. 

Moisés Barboza; COSMAM, Ver. André Carús. 

Convoco todos os vereadores para a 001ª Sessão Ordinária da 003ª Sessão 

Legislativa Ordinária, em 4 de fevereiro de 2019, no horário regimental. 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS JOSÉ LUÍS ESPÍNDOLA LOPES: 

Convidamos todos os presentes para, em pé, ouvirem o Hino Rio-Grandense. 

 

(Ouve-se o Hino Rio-Grandense.) 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS JOSÉ LUÍS ESPÍNDOLA LOPES: 

Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores. Lembramos aos nobres diretores 

que a posse será às 17h no Salão Adel Carvalho. Boa tarde a todos.  
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(Encerra-se a sessão às 16h41min.) 

 

* * * * * 

 

 

 


