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PARECER CECE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

 

PROCESSO: 020.00009/2022-14

 

Concede o �tulo de Cidadã Emérita de Porto Alegre à senhora Wilma Erika Veit Schiefferdecker.

 

I - RELATÓRIO

 

Trata-se de Projeto de Lei do Legisla�vo (0351202) de autoria do Vereador Alvoni Medina Nunes, que visa
conceder Título de Cidadã Emérita de Porto Alegre à senhora Wilma Erika Veit Schiefferdecker.

A Procuradoria, em parecer prévio, destaca que a Lei nº 9.659/2004 dispõe sobre a concessão, mediante
lei de inicia�va de qualquer dos poderes, do �tulo de “CIDADÃO DE PORTO ALEGRE”, a ser conferido a
pessoas nascidas em Porto Alegre e que tenham se dis�nguido em qualquer ramo do saber humano ou
que, por sua ação, tornam-se merecedoras do reconhecimento da Cidade.

Na sequência, o processo foi encaminhado para Comissão de Cons�tuição e Jus�ça - CCJ, que por sua vez
emi�u parecer favorável, afirmando inexis�r óbice de natureza jurídica que impeçam a tramitação do
Projeto 0366681.

É o breve relatório.

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

 

O projeto objeto de análise encontra guarida na Lei nº 9.659/04, onde podemos observar que a primeira
condição para concessão de tal honraria foi plenamente observada.

No mérito, constatamos que conforme consta na jus�fica�va, a qual transcrevemos ipsis li�eris, a 
senhora Wilma Erika Veit, nasceu em 13 de setembro de 1927, segunda filha do casal Helena e Hans Veit
-  bávaros. Teve como irmã mais velha a ar�sta plás�ca Irma Helena Veit Alencastro, falecida
recentemente e irmão mais moço, Valdir Veit, corretor de seguros, falecido em 2012.

Cursou na sua infância e adolescência os tradicionais Colégios Santa Teresinha e Na. Sa. do Bom
Conselho, vindo a finalizar sua formação após longos anos de estudos no Conservatório Musical Mozart,
onde após, exerceu a profissão de professora de Música e Piano de 1948 a 1956.

Ingressou no movimento Bandeirante em 1944, sendo integrante das 8 primeiras bandeirantes gaúchas,
filiadas à Federação das Bandeirantes do Brasil, vindo fazer sua promessa em 13 de agosto do mesmo
ano, na Igreja Santa Teresinha, no Rio de Janeiro, como guia.
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Foi monitora e sub chefe do Clã Acauan com sede na Igreja Conceição em Porto Alegre de 1944 a 1948.
Neste ano, 1948, é convidada pela Diretoria da SOGIPA, a fundar o Departamento BANDEIRANTES da
SOGIPA, onde permaneceu como Diretora do Departamento até 1960, vindo a atuar  como chefia em
todos os ramos: Fadas, Bandeirantes e Guias. Junto com a Comissão de Pais, coordenaram a construção
da sede das Bandeirantes no Parque São João da SOGIPA.

Par�cipou a�vamente da Direção Regional das Bandeirantes, em diversos cargos de destaque, e em
outras tantas a�vidades e acampamentos regionais e nacionais, com destaques e condecorações.

Já, em 1954, ingressa no movimento Escoteiro, - Departamento Escoteiro da SOGIPA, com par�cipação
concomitante às Bandeirantes, levado pelo seu companheiro e esposo - desde 1952, Chefe Lino Augusto
Schiefferdecker (falecido em 2004 - cidadão Honorário de Porto Alegre desde 1987).

Durante todos estes anos, esteve sempre na liderança do Grupo Escoteiro Georg Black, Departamento
Escoteiro da SOGIPA, em diversas funções, mas ficou mais conhecida como a Rashka. Fez parte do
primeiro curso  “Trainning the Team”, dirigido por John Thurmann, do Bureau Mundial Escoteiro, em
1960, e de lá para cá, esteve sempre presente na Equipe Nacional de Treinamento e Adestramento
Escoteiro.

Também nos âmbitos regional, nacional e internacional, par�cipou efe�vamente, tendo como destaque
ser membro representante do Brasil nas Conferências Mundiais Escoteiras de Copenhagem, Montreal,
Birmingham, Munique, Buenos Aires, Paris, Montevideo e Curi�ba, além de par�cipação de Jamborees,
Acampamentos e A�vidades Mundiais, Panamericanos e Regionais.

Na SOGIPA, tem par�cipado, através dos anos, como associada, também em outros departamentos, em
a�vidades sócio-cívico-culturais, como colaboradora nas Festas de Oktoberfest, na 50ª Comenda dos
Cartolas, na fundação do Departamento da Cultura Gaúcha, sendo, Lino e ela, o primeiro casal Vice
Presidente da Pasta Cívico Cultural da sociedade.

Releva sua importância, pois é a única que se tem registro, ter par�cipação destacada nos dois
movimentos Bandeirantes e Escoteiros, com reconhecidas homenagens e condecorações, tais como:

Trevo de Ouro – destaque por serviços prestados nas  Bandeirantes;

Estrela de Prata – condecoração máxima da Federação das Bandeirantes do Brasil;

Medalhe de Bons Serviços – grau Bronze – União dos Escoteiros do Brasil;

Medalha de Gra�dão  - grau Prata – UEB;   

Medalha de São Jorge – grau prata – UEB;

Medalha de Bons Serviços – grau Ouro – UEB;

Medalha de São Jorge – grau Ouro – UEB;

Medalha do Velho Lobo – UEB;

Medalha Tapir de Prata – condecoração máxima da UEB;

Medalha Mérito da Assembéia Legisla�va 2012.

O casal Wilma e Lino Schiefferdecker, �veram os filhos Sérgio Antônio, Sônia Maria e Suzana Maria, com
seus companheiros Carmen Lucia Rasia e Rudi Peter Sommer, com os netos Luiz Henrique Sommer, Lucas
S. Karpouzas, Luiza Helena Sommer, Felipe S. Karpouzas e Pedro R. Schiefferdecker, para sua sa�sfação,
todos par�cipantes no movimento escoteiro.

Wilma fez parte da Diretoria Eleita do Grupo Escoteiro Georg Black , gestão 2012/2013, durante o
Centenário  do Departamento Escoteiro, como Diretora Técnica, liderando com sua experiência  a chefia
deste grupo, onde convive, até os dias de hoje, com sua família escoteira. Será a Eterna Rashka, “mãe
loba” (na história da Jangal – de Rudiard Kipling, base atra�va para os mais jovens, dentro do movimento
escoteiros – lobinhos (as)).

Completará, em 13 de agosto de 2022, 78 anos de promessa escoteira, comprome�da em servir e
oportunizar aos jovens a promoção do espírito de amor ao próximo e dos serviços à sociedade, todos
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regidos por um código de valores fundamentados na é�ca e no caráter.

No Rotary, par�cipou como casal fundador do Rotary Club de Porto Alegre Nordeste, onde ainda é
associada efe�va, par�cipante e incen�vadora das a�vidades desenvolvidas por esta organização, até os
dias de hoje.

Com seus 94 anos, lúcida e independente, recebe o carinho e o afeto de centenas de jovens e adultos
que �veram o privilégio de com ela dividirem a Promessa Bandeirante/Escoteira.

Assim, ficam demonstrados os relevantes serviços prestados pela cidadã à cidade de Porto Alegre, em
especial, no que se refere à sua par�cipação como fundadora do Rotary Club de Porto Alegre Nordeste e
por sua liderança à frente dos movimentos escoteiros e bandeirantes da capital.

Dessa forma, entendo, s.m.j., que o projeto proposto atende as exigências estabelecidas na Lei nº
9.659/2004, que consolida a legislação sobre os �tulos de Cidadão Honorário do Município (Cidadão de
Porto Alegre e Cidadão Emérito de Porto Alegre).

 

III - CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, não havendo impedimento legal para o prosseguimento do Projeto de Lei, este
Relator opina no mérito pela sua APROVAÇÃO. 

 

GILSON PADEIRO

RELATOR

 

Documento assinado eletronicamente por Gilsomar da Silva, Vereador, em 05/05/2022, às 17:58,
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 0378351 e o código CRC 2B5E5D3D.

Referência: Processo nº 020.00009/2022-14 SEI nº 0378351

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 139/22 – CECE con�do no doc 0378351 (SEI nº 020.00009/2022-14 – Proc.
nº 0167/22 - PLL nº 089), de autoria do vereador Gilson Padeiro, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 10 de maio de 2022, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Roberto Robaina – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Daiana Santos: NÃO VOTOU

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
11/05/2022, às 13:54, 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 0380635 e o código CRC CD1668E2.

Referência: Processo nº 020.00009/2022-14 SEI nº 0380635
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