
18/03/2022 17:43 SEI/CMPA - 0351202 - Minuta de PLL (Projeto de Lei do Legislativo)

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=380306&inf… 1/3

MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI

 

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

 

Art. 1º Fica concedido o �tulo de Cidadã Emérita de Porto Alegre à senhora Wilma Erika Veit
Schiefferdecker, com base na Lei nº 9.659, de 22 de dezembro de 2004.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
 

Ao cumprimentá-los, submeto à consideração dos nobres pares o presente Projeto de Lei, que
concede o �tulo de Cidadã Emérita de Porto Alegre à senhora Wilma Erika Veit Schiefferdecker.

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.

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
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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 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.

 Por todo o exposto, se faz necessário o reconhecimento da Câmara Municipal de Porto Alegre,
aos relevantes serviços públicos prestados pela Sra. Wilma Erika Veit Schiefferdecker à sociedade porto-
alegrense.
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Pelo exposto, conto com o imprescindível apoio dos nobres pares para sua aprovação.

 

Sala das Sessões, 10 de Março de 2022.

 

ALVONI MEDINA,

REPUBLICANOS.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 10/03/2022, às 11:05,
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 0351202 e o código CRC 0EE6FC21.
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