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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

 

Este Vereador requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com espeque no art. 96 do
Regimento Interno desta Casa Legisla�va e art. 55, § Ú da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, seja
encaminhada a seguinte INDICAÇÃO ao senhor Prefeito Municipal, sugerindo:

 

Uma homenagem póstuma ao senhor Walter Galvani, que liderou uma grande campanha pública pela
preservação do prédio do Mercado Público de Porto Alegre-RS, ameaçado de ser demolido pela sanha
“modernizadora”, que acometeu alguns administradores no início da década de 1970, com o obje�vo de
ba�zar com o nome do ilustre escritor e jornalista gaúcho, este patrimônio público histórico-cultural da
nossa cidade.

 

JUSTIFICATIVA
 

Submetemos a apreciação dessa Casa Legisla�va a presente proposição, que visa realizar uma justa
homenagem ao escritor e jornalista gaúcho, Walter Galvani, falecido aos 87 anos, em 29 de junho de
2021, na cidade de Porto Alegre. Walter Galvani, além de diretor de redação do ex�nto jornal Folha da
Tarde – onde foi responsável por um programa de treinamento de jovens jornalistas, que ajudou a forjar
toda uma geração de profissionais competentes – também foi escritor e autor de mais de 12 obras,
patrono da 49ª Edição da Feira do Livro da Capital e ocupou a cadeira número 25 da Academia Rio-
Grandense de Letras. Entre tantas ações que contribuíram para edificar seu sólido legado, uma delas lhe
despertava especial orgulho: a campanha para a preservação do prédio do Mercado Público da nossa
capital, que sofreu sério risco de ser demolido pela sanha “modernizadora”, que acometeu alguns
administradores no início da década de 1970.

Após o falecimento de Galvani, deu-se início há um clamor popular, idealizados por vários grupos
formadores de opinião, personalidades conhecidas do nosso Estado, intelectuais, escritores, jornalistas e
polí�cos, que defendem a ideia do Mercado Público de Porto Alegre receber o nome de Walter Galvani –
afinal, foi ele quem deu início a uma campanha contra a sua demolição, comovendo desde as camadas
populares até polí�cos e intelectuais, contrariando a lógica dos polí�cos da época que defendiam a
modernização do centro. Nas palavras de Galvani – “Enchi de ouvir falar em viadutos, era só do que
tratava o prefeito de então. E descobri, até porque ele anunciou publicamente, que estaria derrubando
“aquela velharia”, o Mercado Público, para abrir uma grande avenida, ligando a Siqueira Campos com a
Júlio de Cas�lhos”.

Nesse ponto, destaca-se que Walter Galvani começou com modestas matérias no caderno especial de
domingo do ‘Correião’ e decidiu ir incorporando os amigos e colegas, um atrás do outro. A cada domingo
Galvani publicava uma opinião e.com isso a campanha foi crescendo e recebendo adesões, inclusive na
Câmara de Vereadores. Foi durante a Feira do Livro de 1972, onde lançava um livro sobre jornalismo, que
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Galvani ouviu do próprio Prefeito à época, Telmo Thompson Flores – “Não vamos mais derrubar o
Mercado”. E assim, com o apoio dos mais importantes jornalistas do Estado, na época, e com a simpa�a
de todos, Walter Galvani derrubou a proposta u�litarista.

Por outro lado, não se desconhece, à toda evidência, da importância que outras personalidades,
anônimas ou públicas, exerceram nesses quase 152 anos, desde a inauguração do Mercado Público da
Capital, ainda no longínquo 03/10/1869. Contudo, o ilustre jornalista Walter Galvani, a quem se pretende
homenagear, teve um papel preponderante e vital para manutenção e funcionamento deste patrimônio,
até os dias hodiernos. Daí a sua jus�fica�va para que esta Câmara de Vereadores, de forma conjunta,
promova esta justa homenagem ao jornalista e escritor gaúcho.

Destarte, o autor desta INDICAÇÃO requesta o apoio dos ilustres colegas parlamentares para se juntarem
a esta laudável causa, permi�ndo assim a aprovação desta justa homenagem ao falecido escritor e, após
os trâmites de es�lo, que o Poder Execu�vo adote todas as providências cabíveis  a fim de que o Mercado
Público de Porto Alegre passe a se chamar MERCADO PÚBLICO WALTER GALVANI.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
05/08/2021, às 15:57, 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 0262584 e o código CRC A0A0051D.
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