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012ª SESSÃO ORDINÁRIA 28FEV2019 

(Texto com revisão.)         

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em função da Licença para Tratamento de Saúde do 

Ver. Clàudio Janta, no período de 19 de fevereiro a 1º de março de 2019, o suplente 

Ramalho Santos, pela impossibilidade de os suplentes Giovane Byl, Vilmar Fraga da Silva 

e Toninho Taxi assumirem a vereança, assumirá no lugar do Ver. Clàudio Janta, no 

período de 28 de fevereiro a 1º de março de 2019. Solicito ao suplente Ramalho Santos 

que entregue seu Diploma e a Declaração de Bens a esta Mesa. 

 

(Procede-se à entrega do Diploma e da Declaração de Bens.) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Solicito que os presentes, em pé, ouçam o 

compromisso que o suplente Ramalho Santos prestará a seguir. 

 

SUPLENTE RAMALHO SANTOS (SD): "Prometo cumprir a Lei Orgânica do Município de 

Porto Alegre, defender a autonomia municipal, exercer com honra, lealdade e dedicação o 

mandato que me foi conferido pelo povo”. (Palmas.) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Declaro empossado o Ver. Ramalho Santos. O nome 

de V. Exa. já está aqui consignado, Ramalho Santos. V. Exa. integrará a Comissão de 

Constituição e Justiça – CCJ. 

O Ver. Ramalho Santos está com a palavra, nos termos do art. 12 do Regimento. 

 

VEREREADOR RAMALHO SANTOS (SD): Boa tarde Sra. Presidente, Ver.ª Mônica Leal;  

Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores; funcionários desta Casa; e demais autoridades aqui 

presentes. Confesso que estou nervoso, emocionado, por estar nesse local; minha boa 

tarde aos visitantes, amigos e familiares que tiraram um pouco do seu tempo para 

vivenciar este momento. Difícil expressar com palavras tudo que estou sentindo neste 

momento. É uma grande honra e a realização de um sonho, algo que almejei desde muito 

cedo, o sonho de ingressar na política, pelas injustiças e pelas mudanças que podem ser 
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feitas. O povo tem força, mas quem tem as armas são os políticos, emprestadas pelos 

nossos eleitores, o povo, a quem venho representar mediante tantas injustiças e 

desigualdade social que existem em nosso País. Desde muito cedo tinha o sonho de 

poder ajudar, transformar, contribuir e somar; sou de uma família muito humilde, porém de 

honestidade. Nasci no interior do Paraná, mais precisamente em Santo Antônio do 

Sudoeste, fronteira com a Argentina, uma cidade pequena e pacata sem muitas 

perspectivas, onde eu tinha tudo para não dar certo. Sou o mais velho de dez irmãos, filho 

de uma professora e de pai caminhoneiro. Sempre inquieto, descontente com as 

dificuldades e pobreza, com aquela realidade, aos 14 anos saí de casa, tinha apenas uma 

mochila e nela guardava poucas roupas e muitos sonhos e esperanças. Foi com muita 

luta e trabalho árduo que fui galgando degrau por degrau. Aos 18 anos, realizei o grande 

sonho de servir à Pátria amada, por longos anos, onde cheguei ao posto de Terceiro 

Sargento de Cavalaria, com muito orgulho. Minha trajetória foi marcada como taxista, 

caminhoneiro e, atualmente, sou um pequeno grande comerciante de um mercado no 

bairro Cristal, próximo à Vila Pedreira, Vila Cruzeiro do Sul, há 14 anos. Em 2015, fui 

convidado pelo vereador do meu partido, o ilustre senhor Clàudio Janta, a me candidatar 

a vereador nas eleições de 2016, onde conquistei mais de 1.500 votos – muitos estão 

aqui hoje. Fiquei suplente e hoje fui empossado vereador da Capital dos bombachudos. 

Mesmo por pouco tempo, honrarei os meus eleitores que aqui me fizeram chegar.  

Encerrando por aqui, gostaria de fazer meu último agradecimento, não menos importante 

e, sim, de grande valia: dedico esta realização aos meus queridos pais, Dona Iolanda 

Ramalho e Seu Milton Ramalho, meus mestres, que, mesmo não estando mais aqui 

conosco, essa conquista também é de vocês! Meu muito obrigado a todos! 

(Não revisado pelo orador.) 

 

Vereador André Carús (MDB) (Requerimento): Sr. Presidente, solicito a alteração da 

ordem dos trabalhos, para que possamos, imediatamente, entrar no período de Pauta. 

Após retornamos à ordem normal. 

 

Vereador Adeli Sell (PT) (Requerimento): Sra. Presidente, solicito verificação de 

quórum. 
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PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Solicito abertura do painel eletrônico para verificação 

de quórum, solicitada pelo Ver. Adeli Sell. (Pausa.) (Após o fechamento do painel 

eletrônico.) Não há quórum.  

Estão encerrados os trabalhos da presente sessão. 

 

(Encerra-se a sessão às 14h28min.)  

 

 

 


