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(Texto com revisão final.)

001ª Sessão Especial Híbrida 03JAN2022
MESTRE DE CERIMÔNIAS JOSÉ LUÍS ESPÍNDOLA LOPES: Senhoras e senhores, boa
tarde. Neste momento, damos início à sessão especial destinada à posse da nova Mesa
Diretora, da Comissão Representativa e das Comissões Permanentes desta Câmara
Municipal de Porto Alegre.
Convidamos para compor a Mesa desta solenidade: Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Porto Alegre, Ver. Márcio Bins Ely; Sr. Sebastião Melo, prefeito municipal de Porto
Alegre; Sr. Artur Lemos Júnior, secretário-chefe da Casa Civil, neste ato, representando o
governador do Estado do Rio Grande do Sul, o Sr. Eduardo Leite; Sr. Gabriel Souza,
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; Sra. Carla Carrion
Frós, promotora de justiça, representante do Ministério Público; Sr. Enir Madruga de Ávila,
Defensor Público, chefe de gabinete da DPE/RS; Sr. Ricardo Teixeira do Valle Pereira,
presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; Sr. Alexandre Postal, presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; Sr. Leonardo Lamachia, presidente
da OAB-RS; Sr. José Fogaça, ex-prefeito de Porto Alegre. Convidamos todos os presentes
para ouvirem, em pé, o Hino Nacional.

(Ouve-se o Hino Nacional.)

MESTRE DE CERIMÔNIAS JOSÉ LUIS ESPÍNDOLA: Convidamos também para compor
a Mesa desta solenidade o Sr. Alceu Moreira, deputado federal. Prestigiam esta solenidade,
a Sra. Rosângela Silva Cecchim, esposa do Ver. Idenir Cecchim, Presidente eleito; a Sra.
Carolina Cecchim Schwarzbach, filha do Presidente eleito Idenir Cecchim; o Sr. Eduardo
de Paula Schwarzbach, genro e Davi Cecchim Schwarzbach, neto. Assim como: Sr. Afrânio
Kieling, presidente do Sistema Fetransul; Sr. Álisson Rodrigues Martins, assessor de
relações governamentais do Sindilojas; Sr. Cassio Trogildo, Secretário Municipal de
Governança Local e Coordenação Política; Sr. Arcione Piva, vice-presidente do Sindilojas;
Sr. André Barbosa, Secretário Municipal de Administração e Patrimônio; Sr. Rogério
Beidacki, Secretário Extraordinário dos 250 anos de Porto Alegre; Sra. Camila Xavier
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Mesquita Nunes, Secretária Municipal Adjunta do Meio Ambiente, Urbanismo e
Sustentabilidade; Sr. Mário Ikeda, coronel, Secretário Municipal de Segurança; Sr. Gelson
Luiz Guarda, major, Secretário Adjunto de Segurança; Sra. Fernanda Wasielewski, diretora
da Vital Pães; Sr. Gustavo Ferenci, Secretário Municipal de Transparência e Controladoria;
Sra. Janaina Audino, Secretária Municipal de Educação; Sr. Luiz Armando Silva de Oliveira,
diretor de Turismo e Eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turismo; Sr. Paulo Eduardo Wasielewski, diretor da Vital Pães; Sr. Edson Brum, Secretário
de Estado do Desenvolvimento Econômico; Sr. Paulo Cruz, presidente do Sindilojas; Sr.
Rodrigo Sartori Fantinel, Secretário Municipal da Fazenda; Sra. Ana Maria Pellini,
Secretaria Municipal de Parcerias; Sr. Jorge Luis Rodrigues Murgas, Secretário Adjunto de
Parcerias; Sr. Guaracy Andrade, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Parcerias;
Sr. Jorge Luiz Costa Melo, diretor de Articulações e Fomento de Parcerias e
Desestatização; Sr. Pedro Meneguzzi, diretor de Parcerias Comunitárias; Sr. André
Machado, Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária; Sra. Stamatula
Vardaramatos, presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros - ATP; Sr.
José Alberto Machado Guerreiro, vice-presidente da Associação dos Transportadores de
Passageiros; Sr. Roberto Silva da Rocha, procurador-geral do Município; Sr. Maurício
Gomes da Cunha, diretor-presidente da Carris; Sr. Henry Starosta Chmelnitsky, presidente
do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região; Sr. André Thozeski,
presidente eleito para 2022 do Sincor; Sr. Nedson Ramos de Oliveira, diretor da DPRPA,
representante da chefia de Polícia, delegado de polícia; Sr. Vitorino Vilmar Balena, diretor
do Sindióptica; Sr. Roberto Tenedini, diretor executivo do Sindióptica; Sra. Débora Rios
Garcia, Secretária Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Sr. Ricardo Silveira,
representante do Grupo Imobi; Sr. Mário Jaime Gomes de Lima, Secretário Adjunto de
Educação; Sr. Fernando Postal, diretor do Banrisul; Sr. Rubens Dal Pía, representante do
supermercado Mago; Sr. Jacinto Pereira, representante do supermercado Mago; Sra.
Fabiana Lang, conselheira OAB/RS; Sr. Ramiro Costa, representante da Fundação de
Rotarianos de Porto Alegre; Sr. Johnny Bertoletti Racic, presidente da Aiamu; Sr. Cincinato
Fernandes Neto, diretor-geral do Hospital Presidente Vargas; Sr. Alceu Gomes Correa
Filho, diretor do Hospital Presidente Vargas; Sr. Marcelo Fernandes, diretor comercial da
Aiamu; Sr. Mauro Fett Sparta, Secretário Municipal da Saúde; Sr. Paulo Marques dos Reis,
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diretor-geral do DMLU; Sr. Jorge Hias, Secretário Municipal Adjunto de Administração e
Patrimônio; Sr. Paulo Ramires, diretor-presidente da EPTC; Sr. Cesar Emílio Sulzbach,
Secretário Municipal Extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus; Sr. Alexandre Borck,
Secretário Municipal Adjunto de Governança Local e Coordenação Política; Sra. Cátia Lara
Martins, presidente da FASC; Sra. Isabela Fogaça, a sempre primeira-dama do Município;
Sr. Luiz Coronel, poeta; Sr. Clóvis André Silva da Silva, Secretário Municipal Adjunto da
Cultura; Sra. Luciane Rache, Secretária Municipal Adjunta de Transparência e
Controladoria. No decorrer da sessão, citaremos os próximos. Com a palavra, o Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o Ver. Márcio Bins Ely.

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores,
sejam todos muito bem-vindos. Na pessoa do Excelentíssimo Senhor prefeito municipal
Sebastião Melo, quero cumprimentar todas as autoridades já nominadas que compõem a
Mesa, também na extensão de Mesa; aqueles que nos acompanham de maneira remota.
Neste momento em especial, o Ver. Idenir Cecchim, cumprimentando o vereador,
cumprimento todos os vereadores. Declaro abertos os trabalhos da sessão destinada à
posse da Mesa Diretora, das Comissões Permanentes e da Comissão Representativa para
a Sessão Legislativa de 2022. Convido a nossa Diretoria Legislativa para que proceda à
chamada.

SR. SANDRO PIRES BRENNER (Diretoria Legislativa): Boa tarde, passamos à
verificação de quórum para a 001ª Sessão Especial da 03ª Sessão Legislativa
Extraordinária. (Procede à chamada nominal.) (Pausa.) (Após a chamada nominal.) Sr.
Presidente, trinta e quatro Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras responderam a chamada
nominal.

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Declaro empossada a nova Mesa Diretora:
Presidente, Ver. Idenir Cecchim; 1º vice-presidente, Ver. Giovane Byl; 2ª vice-presidente,
Ver.ª Mari Pimentel; 1ª secretária, Ver.ª Mônica Leal; 2ª secretária, Ver.ª Comandante
Nádia; 3º secretário, Ver. Alexandre Bobadra; 4º secretário, Ver. Matheus Gomes.
(Palmas.)
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(Procede-se à assinatura do Livro de Posse pelo Presidente eleito.)

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Transfiro a presidência dos trabalhos para o
Presidente empossado Ver. Idenir Cecchim.

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Passemos à posse das Comissões Permanentes
para a Sessão Legislativa de 2022.

SR. SANDRO PIRES BRENNER (Diretoria Legislativa): Passemos à leitura da nominata
dos integrantes das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Porto Alegre.
Comissão de Constituição e Justiça – CCJ: Claudio Janta; Comandante Nádia; Felipe
Camozzato; Leonel Radde; Márcio Bins Ely; Mauro Pinheiro; e Ramiro Rosário. Comissão
de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul – CEFOR: Airto Ferronato; Bruna
Rodrigues; Mari Pimentel; Mauro Zacher; e Moisés Barboza. Comissão de Urbanização,
Transportes e Habitação – CUTHAB: Fernanda Barth; Hamilton Sossmeier; Jessé Sangalli;
Karen Santos; Pablo Melo; e Pedro Ruas. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e
Juventude – CECE: Daiana Santos; Gilson Padeiro; Giovane Byl; Jonas Reis; e Roberto
Robaina. Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana –
CEDECONDH: Alexandre Bobadra; Alvoni Medina; Cassiá Carpes; Kaká D'Ávila; Laura
Sito; e Matheus Gomes. Comissão de Saúde e Meio Ambiente – COSMAM: Aldacir Oliboni;
Cláudia Araújo; José Freitas; Lourdes Sprenger; Mônica Leal; e Psicóloga Tanise Sabino.

PRESIDENTE

IDENIR

CECCHIM

(MDB):

Declaro

empossadas

as

Comissões

Permanentes. (Palmas.)
Passemos à posse da Comissão Representativa para a Sessão Legislativa de 2022.

SR. SANDRO PIRES BRENNER (Diretoria Legislativa): Passemos à leitura da nominata:
Jessé Sangalli; Comandante Nádia; Idenir Cecchim; Lourdes Sprenger; Mari Pimentel;
Daiana Santos; Mauro Zacher; Mauro Pinheiro; Mônica Leal; Fernanda Barth; Airto
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Ferronato; Cláudia Araújo; Moisés Barbosa; Alexandre Bobadra; Matheus Gomes; Aldacir
Oliboni; Giovane Byl; Alvoni Medina; e Claudio Janta.

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Declaro empossada a Comissão Representativa.

MESTRE DE CERIMÔNIAS JOSÉ LUÍS ESPÍNDOLA LOPES: Sr. Presidente, gostaria de
citar mais algumas presenças neste ato. Registramos as seguintes presenças: Sr.
Professor Garcia, ex-vereador; Sr. Richard dos Santos Dias, Secretário Municipal Adjunto
de Saúde; Sr. Rodrigo Costa, diretor-geral do Previmpa; Sra. Letícia Zereu Batistela,
diretora-presidente da Procempa; Sr. Matheus Ayres, Secretário Municipal de Mobilidade
Urbana; Sr. Carlos Pires, diretor técnico da Carris; Sr. Luiz André Alvarenga, assessor da
Secretaria de Habitação; Sr. Teófilo de Faria, conselheiro federal do Conselho Federal de
Educação Física; Sr. Léo Voigt, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social; Sr. Denis
Carvalho, representando o DMAE; Sr. Luiz Otávio Prates, Secretário de Comunicação de
Porto Alegre; Sr. Filipe Tibierek, Secretário Adjunto de Esportes, Lazer e Juventude; Sra.
Cindy Vitali, assessora de comunicação do DEMHAB; Sra. Kelly Ramos, líder comunitária
da Restinga; Sr. Mauricio Russell Seixas, tenente-coronel, representante do Comando
Militar do Sul; Sr. Marcelo do Nascimento Santos, comandante da Guarda Municipal; Sr.
Rudy Luiz Merenda de Carvalho, Secretário Adjunto do Gabinete da Causa Animal; Sr.
Rafael Paiva, gerente de negócios do Sicredi; Sra. Diana Andreia Hackenhaar, gerente de
agência do Sicredi; Sr. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, Secretário de Inovação; Sr. Rodrigo
Kandrik, diretor de Esportes de Porto Alegre; Sr. Marcos Felipi Garcia, Secretário Municipal
de Serviços Urbanos; Sr. Ronaldo Sielichow, presidente do Sicredi; Sr. Mateus Viegas
Schönhofen, assessor jurídico do prefeito; Sr. Urbano Schmitt, Secretário Adjunto de
Planejamento; Sr. Rodrigo Feitosa dos Santos, capitão, representante da Capitania dos
Portos; Sr. Dario da Silva Oliveira Júnior, assessor jurídico da SMP; Sr. Macarthur Vilanova,
tenente-coronel, diretor da DCP, representando o comando da Brigada Militar; Sra. Lídia
Vidal Nogueira, representante da primeira-dama Valéria Leopoldino; Sr. André Luís
Fernandes Coutinho, presidente da AVAT; Sr. Tiago Simon, deputado estadual; Sr. Roberto
Tenedini, representante do Sindióptica; Sr. Jorge Melo, diretor de Parcerias da Secretaria
Municipal de Parcerias; Sr. Gildásio Oliveira, presidente da SPAAN; Sra. Cláudia
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Campezatto, tesoureira do MDB; Sr. Richard dos Santos Dias, Secretário Adjunto de
Saúde; Sr. Beto Fantinel, deputado estadual; Sr. Darci Nunes dos Santos, diretor-adjunto
do DMAE. Eram esses, Sr. Presidente. Devolvo a palavra ao Presidente Idenir Cecchim.

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Obrigado. Passo a palavra ao Ver. Márcio Bins
Ely, nosso ex-Presidente da gestão 2020/2021. A tribuna é sua, Presidente.

VEREADOR MÁRCIO BINS ELY (PDT): Senhoras e senhores, muito boa tarde. (Saúda os
componentes da Mesa e demais presentes.) É uma honra e uma imensa alegria ter
presidido a Câmara Municipal de Porto Alegre durante o ano de 2021, em que pese ter sido
o período mais crítico do séc. XXI, com o ápice de contaminação da pandemia do
coronavírus. Em março do ano passado, dia 25, nossas UTIs estavam superlotadas. De
qualquer sorte, tenho certeza de que consegui propiciar, conforme o meu compromisso
público, um ambiente verdadeiramente democrático, transparente, isento e participativo,
para que todos e todas, governo, oposição e independentes tivessem espaço para
contribuir com o aperfeiçoamento do Legislativo no caminho do seu ideal, qual seja o de
uma cidade melhor para os porto-alegrenses. O momento histórico em que vivemos exigiu
e exige reflexão sobre o papel do Legislativo. É preciso afirmar e reafirmar a importância
da Câmara Municipal, que reúne a representação da totalidade dos votos da cidade,
expressa pela representação plural e percentual dos partidos e bancadas manifestos na
urna pela soberana vontade do povo porto-alegrense através do voto; suas comissões
permanentes, audiências públicas, sessões plenárias, extraordinárias, partidos e bancadas.
Os vereadores e vereadoras possuem competência e vocação para solucionar os conflitos,
identificar e fazer escolhas pelo entendimento de sua maioria ou por vezes via consenso,
objetivando soluções e os melhores rumos para melhoria da qualidade de vida na cidade,
legislando e fiscalizando, em especial, os atos do Executivo. Vivemos um momento
histórico em que é preciso, diuturnamente, defender os princípios e as diretrizes
constitucionais que fundamentam a República brasileira e a nossa jovem democracia. A
sociedade exige de todos nós, vereadores, servidores e cidadãos, comprometimento diário
com a democracia e com a proteção dos direitos fundamentais orientados pela nossa Carta
Magna. Iniciamos a legislatura com uma renovação de quase 50% da Casa, 18 partidos e
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um novo governo capitaneado pelo prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes, ambos
oriundos desta Casa, o que favoreceu o diálogo permanente entre Executivo e Legislativo.
Em que pesem pontos de vista distintos e muitas vezes opiniões contrárias, busquei sempre
conduzir os trabalhos de maneira isenta, fazendo prevalecer a vontade da maioria. Faço
aqui um agradecimento especial ao prefeito e ao vice-prefeito pela oportunidade de ter
assumido a Prefeitura por três dias, marcando assim minha trajetória pessoal de maneira
indelével. Muito obrigado, prefeito.
Hoje um ciclo se encerra e outro se inicia, com a posse da nossa nova Mesa Diretora. Não
cabe aqui exaurir o que foi feito pela gestão passada, os desafios foram imensos, mas
seguimos atentos e firmes para continuar prestando à sociedade o trabalho que nos foi
confiado para o mandato de vereador. Agradeço penhoradamente meus pares pela honra
de ter sido eleito e confirmado, por unanimidade, Presidente da Câmara da capital dos
gaúchos.
Gostaria de destacar, contudo, alguns momentos, projetos e feitos importantes,
resumidamente: foram instaladas 61 frentes parlamentares; foram realizadas 260 reuniões
de comissões permanentes, 127 sessões ordinárias e 36 extraordinárias; 192 projetos
aprovados, sendo 119 de vereadores e 73 do Executivo; 26 audiências públicas e mais de
40 iniciativas da Escola do Legislativo. Ainda no mês de fevereiro, aportamos cerca de R$
8 milhões aos cofres do Executivo em devolução para auxiliar no combate à pandemia;
firmamos convênio com a Escola de Gestão Pública do Município e com a UFRGS;
inauguramos o espaço de autoridades anexo ao plenário; fizemos as campanhas
permanentes de outdoors; reestruturação da Mesa Diretora, com a criação da quarta
secretaria; instituímos a galeria dos vereadores eméritos, tendo como primeiro
reconhecimento nesta categoria o ex-vereador Alceu Collares, ex-prefeito e ex-governador;
o retorno da Chama Crioula; as Exposições 200 anos de Anita Garibaldi e Pandemias, de
Luiz Coronel; implementação de estagiários; concurso público para provimento de cargos
e a criação da Comissão de Ética, aprovada por unanimidade. A pandemia acelerou o
processo de informação deste Legislativo, tendo sido criados procedimentos que
envolveram tarefas presenciais e remotas em plataformas digitais, tais como o SEI, onde
100% dos processos internos tramitam eletronicamente e a ferramenta Zoom. É verdade,
ambas já vinham sendo utilizadas pela gestão 2020, rendo aqui minha homenagem ao
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amigo e ex-Presidente Pujol, mas foram implementadas; para as audiências públicas, por
exemplo, ampliamos a capacidade para 1.000 participantes simultâneos e, como dito, não
foram poucas; renovamos o Parque Tecnológico, mas o sistema público de compras nos
indica que os novos computadores chegarão em fevereiro de 2022; a telefonia móvel –
tablets e celulares – foi ampliada e renovada, bem como a capacidade de serviços de WiFi; os trabalhos presenciais foram gradualmente retornando, mas as ferramentas on-line
ficarão como legado. Então é hora de agradecer: aos diretores Wagner, Luiz Afonso,
Matheus, Joni e Carlos pelo trabalho que desenvolveram em suas equipes para que
atingíssemos os objetivos propostos nesta administração, apesar das restrições impostas
pela pandemia; aos integrantes da Mesa Diretora, vereadores Idenir Cecchim, Comandante
Nádia, Hamilton Sossmeier, Mônica Leal, Claudio Janta e Laura Sito, que igualmente muito
colaboraram para o êxito da gestão; aos servidores e gestores que não mediram esforços
para melhorar ainda mais a prestação dos serviços do Legislativo em favor da cidade e das
pessoas; aos vereadores e vereadoras deste Legislativo, que, em sua ampla maioria,
apoiaram e prestigiaram as soluções e iniciativas da presidência e da Mesa Diretora, muito
obrigado; ao governo, prefeito Sebastião Melo, na pessoa do então líder, Ver. Idenir
Cecchim, da vice-líder, Ver.ª Comandante Nádia; secretário Cassio e assessores; e, na
mesma intensidade, a oposição nas pessoas dos líderes, Ver. Pedro Ruas e Ver. Aldacir
Oliboni, bem como dos independentes, o colégio de líderes, obrigado pelo convívio,
compreensão e franqueza. Procurei conduzir com isenção, espero ter acertado mais do que
errado. Ressalto a colaboração indispensável de minha equipe e rendo homenagem pela
lealdade, comprometimento e fraternidade no compartilhamento da prestação de serviços
à Casa e aos cidadãos, cada um no seu âmbito de atuação. Faço aqui uma especial
homenagem ao querido amigo Leonardo Ribeiro César, que nos deixou vencido pela
pandemia no exercício da chefia de gabinete da presidência da Câmara. Foram tempos
difíceis, que o grande arquiteto do universo conforte, assim como as demais vítimas e seus
familiares. Ao meu partido, PDT, e a nossa militância e inúmeras lideranças, prefeitos, viceprefeitos, vereadores, agradeço nas pessoas do companheiro Vieira da Cunha e o líder da
minha bancada Ver. Mauro Zacher. Aos meus conselheiros e amigos do Rotary, da
Maçonaria, da SPAAN, do Creci, do Cofeci, do mercado imobiliário, do Inter, da OAB, do
tradicionalismo, do motociclismo, do Conselho Tutelar, do carnaval entre outros, aos meus
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eleitores e amigos pela confiança, muito obrigado. À minha família, meus pais, minha
mulher Michele, às minhas filhas Catarina, Maria Luiza e Isabela pela compreensão na
minha ausência, mesmo em casa estive ausente, dentro das audiências públicas, dentro
do computador, dentro do celular, enfim, a todos vocês e aos porto-alegrenses; espero ter
correspondido à altura da grandeza da responsabilidade que me foi confiada. Desejo aos
meus queridos colegas e amigos da Mesa Diretora, eleita para 2022, na pessoa do
Presidente Idenir Cecchim, uma democrática, profícua e exitosa gestão em favor da cidade
e dos cidadãos. Contem comigo! Um forte e fraterno abraço. Muito obrigado e uma boa
tarde a todos.
(Não revisado pelo orador.)

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Obrigado, Ver. Márcio Bins Ely. O Sr. Sebastião
Melo, prefeito municipal de Porto Alegre, está com a palavra.

SR. SEBASTIÃO MELO: Eu quero pedir a compreensão desta extensa Mesa, da extensão
de Mesa, que, em nome do Presidente que sai e do Presidente que entra, cumprimentar
todos vocês. Márcio, muito obrigado pelo equilíbrio com que conduziu esta Casa, pela
pluralidade e pelos 64 projetos que o senhor conduziu aqui para serem levados à votação.
Nosso agradecimento, sucesso na nova missão e este abraço é caloroso também à Mesa
que, contigo, dividiu este ano exitoso de trabalho. Queria também cumprimentar o Ver.
Idenir Cecchim, estender à Rosângela, e dizer, Rosângela, que eu e o Cecchim entramos
no MDB, em 1978, juntos; à Carol, que eu carreguei no colo – estava comentando com o
Davi que tinha carregado esta menina no colo, estou falando de 1978, Carol –
, cumprimentar o Eduardo, o teu companheiro, quero dizer que é com muita alegria rever
vocês aqui. Cecchim, a ti quero cumprimentar pela ascensão à Mesa e àqueles que,
contigo, também vão dividir essa responsabilidade. Vou repetir aqui, quando eu assumi a
Casa, o que eu disse aqui desta tribuna, que o Presidente da Casa é sempre o equilíbrio
Casa; ele não é oposição e nem governo, é o equilíbrio da Casa, e equilíbrio é o que não
falta a ti, Cecchim. O Cecchim é um roceiro que veio para cidade e aqui, na cidade, se
tornou um grande empreendedor, inovador. E o Cecchim – Fogaça, com a tua permissão
– foi um dos mais extraordinários secretários que tu tiveste no governo que tu lideraste.
pág. 9

Câmara Municipal de Porto Alegre
Seção de Taquigrafia
001ª Sessão Especial Híbrida 03JAN2022

Quando alguém falava em Alvará na Hora, foi ele que conduziu esse processo; o
camelódromo, sempre sob a liderança do Fogaça, mas também foi o Cecchim que
conduziu; o Parque Industrial da Restinga, que foi retomado; e tantas outras políticas
públicas de empreendedorismo e por isso que tu foste um dos vereadores mais votados em
2008 para esta Casa, em que eu estava terminando a presidência. Depois, tu trilhaste de
lá para cá, até 2010. Eu quero dizer que o Cecchim teve, no mínimo, que eu conheço, três
oportunidades para ser Presidente desta Casa, indicado pelo nosso partido, Gabriel e
Alceu. Eu fui testemunha disso, e o Cecchim sempre disse “não, se é para dividir o partido,
eu não vou ser Presidente desta Casa, eu abro mão”. Isso só faz quem tem grandeza
política. E coube, neste momento, o senhor ser o Presidente da Casa nos 250 anos. Então
quero te cumprimentar e agradecer a ti e à Ver.ª Comandante Nádia pelas lideranças que
vocês exerceram aqui como líder do governo e vice-líder do governo. Esta é a Câmara mais
mudancista que eu conheci desde que eu botei o pé nesta cidade, pois ela tem coragem de
enfrentar a previdência, a privatização da Carris, a quebra do monopólio de contratação da
Procempa, a questão dos cobradores, da redução das isenções. Esta Câmara teve
coragem, sim, de cancelar o aumento do IPTU para que esta cidade voltasse a se
desenvolver. Esta Câmara teve a coragem, sim, de votar cinco diminuições de impostos.
Hoje, quando vi esta matéria no jornal, dizendo que a cidade está renunciando a meio
milhão – a manchete está errada. O governo está proporcionando que o desenvolvimento
volte para que esta cidade possa dar oportunidade a todos, mas especialmente para os que
mais precisam. Muito obrigado, vereadores da base, vereadores independentes e o meu
sempre respeito à oposição. Se a oposição tivesse aplaudido muito, nós estariamos no
caminho errado, porque nós disputamos dois projetos muito diferentes da cidade, e nós
estamos aqui cumprindo o contrato que veio das urnas.
Eu aproveito para trazer um abraço do Ricardo, da Valéria e da nossa equipe que está em
peso aqui, Cecchim e dizer que a harmonia entre os Poderes é o caminho. Eu gostei muito,
depois da tua eleição, que tu perguntaste: “Qual é o teu maior desafio? É alguma obra
física?” Não. É diálogo, construção e entrega, esse é o caminho que o Brasil está
precisando. Ideologia não tapa buraco, não cura doença, não faz a economia desenvolver,
o que faz isso é gerência, gestão! O mundo vive a era das cidades, já viveu a era dos
grandes impérios, já viveu a era das grandes potências, mas, hoje, 50% dos 7,5 bilhões de
pág. 10

Câmara Municipal de Porto Alegre
Seção de Taquigrafia
001ª Sessão Especial Híbrida 03JAN2022

seres humanos vivem nas cidades, em apenas 2% do território mundial. E, no Brasil, 86%
vivem nas cidades! Então, os desafios estão nas cidades, vereadores. As soluções, os
problemas estão nas cidades, mas os desafios e as soluções passam pela cidade. Então,
por isso, muito obrigado. Desejo aqui, de coração, que possamos vencer esta pandemia, o
nosso primeiro desejo. Um País que tem tanta riqueza, e um País que enxergamos aqui,
nas nossas periferias, passando tanta dificuldade, e só tem uma maneira de encontrar isso:
é desenvolvimento. Não há proteção social sem desenvolvimento. Só há proteção social
sem desenvolvimento no discurso; na prática, isso não existe. O nosso governo é liberal na
economia. O nosso governo é parceiro e vai fazer mais parcerias. Vai chegar, nesta Casa,
sim, a concessão do DMAE. Vai chegar, nesta Casa, o 4º Distrito, que é um bairro pronto,
Ver. Mauro e Ver. Ramiro, que têm firme ali construções, porque o Plano Diretor setorial é
caminho da cidade. Eu não posso tratar a área rural igual ao Centro; o Centro igual ao Bom
Fim; o Bom fim igual à Três Figueiras, e muito menos ao 4º Distrito - então, está correta
essa política. No mais, acho que não podemos reduzir o debate do Plano Diretor em alturas,
também alturas, Tiago Simon. Por isso, fica aqui o desejo de que a gente possa ter um
Brasil mais justo, um Rio Grande. Dizer que nós confiamos muito nas parcerias federativas.
Na semana retrasada, estive em Brasília, e nós tínhamos uma pendência de seis, sete anos
com o governo federal sobre o Presidente Vargas. Nós reivindicamos R$ 109 milhões, o
governo federal entendia que eram incontroversos 45. Eu fui ao ministro e ele me disse:
“Melo, vamos fazer um acordo, o senhor concorda em passar os 45 e nós discutirmos os
outros?” Eu acho que isso é razoável. E o ministro me ligou agora, no final do ano, e me
disse: “Olha, estou passando os 45.” Então, a gente precisa, sim, ter parceria com o governo
do Estado, meu caro Artur. Se não fosse a parceria com o governo do Estado e com a
União, a gente não teria resolvido o problema das 41 famílias que brigam na justiça, na Ilha
do Pavão, morando em frente à Prefeitura e em casebres, e foi fruto da união entre a
Prefeitura que não tinha sido condenada para pagar, nós topamos pagar um terço. Então é
preciso ter colaboração entre o governo estadual e o governo municipal – esse é o caminho
que nós vamos tocar.
Um abraço grande a todos os vereadores e vereadoras, aos teus amigos, Cecchim, que
podem hoje tomar uma grande dose de champanhe para comemorar que se ascendeu à
presidência do Legislativo um dos melhores quadros da política, porque a política é a forma
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mais elevada de fazer o bem comum. Eu passei por esta Casa, tive convergência e
divergência, mas reconheço, nesta Casa, a qualidade política de gente que quer o bem
desta cidade. Nós, políticos, precisamos reafirmar isso cada vez mais, porque a política
está sendo muito contestada, mas, quando termina a política, começa a guerra. É a política
que constrói. É a política que olha para os que mais precisam. Então, tenho muito orgulho
desta Casa, pela qual passei por 12 anos, talvez uma das melhores experiências que tive
foi ter passado por aqui. Muito obrigado a todos os amigos, e um abraço, Cecchim, a ti e a
todos os vereadores o meu respeito, o meu carinho. Estamos juntos para fazer uma cidade
melhor e uma vida melhor. Obrigado. (Palmas.)
(Não revisado pelo orador.)

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Convido o 1º Vice-Presidente desta Casa para
assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer o pronunciamento.

(O Ver. Giovane Byl assume a presidência dos trabalhos.)

PRESIDENTE GIOVANE BYL (PTB): O Ver. Idenir Cecchim está com a palavra.

VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB): Boa tarde a todos. Ao Ver. Márcio Bins Ely, que
deixou a presidência agora há pouco, minha saudação especial e o meu muito obrigado
pela condução da nossa Mesa Diretora no ano que passou. Prefeito municipal Sebastião
Melo, depois vou contar alguma história nossa também, como V. Exa. fez aqui, mas fique
tranquilo, são boas histórias. Sr. Secretário da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, neste ato
representando o governador do Estado Eduardo Leite, muito obrigado por estar aqui, leve
ao senhor governador o nosso abraço, a nossa admiração, e à V. Exa. particularmente, que
eu admiro muito o seu trabalho objetivo de sempre. Sr. Presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Gabriel Souza, em seu nome saúdo também os deputados Tiago
Simon, presidente do nosso partido em Porto Alegre; Beto Fantinel, também do MDB, do
nosso partido; deputado federal Alceu Moreira, presidente do MDB do Rio Grande do Sul –
obrigado por ter vindo, vi uma foto sua hoje lá na praia, lá na sua casa e agora o senhor
está aqui, muito obrigado; Sr. Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
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desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, a nossa admiração ao tribunal,
obrigado por ter vindo; senhora representante da Procuradoria-Geral de Justiça, Dra. Carla
Carrion Frós, leve o nosso abraço ao Dr. Dornelles, nosso querido amigo; Sr. Presidente
do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Alexandre Postal, vou fazer uma
inconfidência ou confidência, acho que é bom para que todos saibam, a nossa primeira
atitude de Mesa, aqui na reunião de amanhã, será seguir uma orientação do Tribunal de
Contas do Estado, com isso eu quero dizer que esta Casa se pautará pela legalidade,
legitimidade e moralidade também; senhor representante da Defensoria Pública do Estado
do Rio Grande do Sul, Dr. Enir Madruga de Ávila – a defensoria defende aqueles que mais
precisam, aqueles que não têm como pagar advogado, espero que cada vez mais a
defensoria faça isso, olhe para aqueles que não têm condições de ter uma defesa; Sr.
Presidente da OAB, Leonardo Lamachia, em seu nome saúdo todos os presidentes,
dirigentes e representantes de entidades de classe presentes nesta data – são muitos, se
eu disser o nome de alguém, eu posso cometer o erro de não citar outros, então a todos os
representantes de classe a minha saudação e obrigado por estarem aqui. O Dr. Leonardo
Lamachia é meu amigo e eu disse há pouco tempo: V. Exa., além de um brilhante
advogado, é um produtor rural, ex-presidente de entidade de criadores, enfim. O senhor
tomou posse hoje, saiu da posse e está aqui, obrigado, meu reconhecimento. O Sr.
Secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, meu amigo, eu acho
que é o deputado que mais anda neste Estado depois do presidente Alceu Moreira –
andava, porque agora o secretário Edson Brum anda mais lá por Dubai, deixou um
pouquinho de ir a Ibiraiaras, viu, Sebastião Melo, não vai a Ibiraiaras, não vai a São Jorge,
não vai a Sananduva, está mais em Dubai, mas faz muito bem. Eu deixei, não porque está
lá ao lado do Postal, mas, meu querido prefeito José Fogaça, eu quero fazer aqui
publicamente, já fiz muitas vezes, mas quero mais uma vez fazer aqui um agradecimento
à V. Excelência. O prefeito que me buscou para ser secretário de indústria e comércio, um
gringo meio inexperiente, mas com cara de bodegueiro, daqueles que tem um lápis atrás
da orelha, e disse: vamos fazer o que dá para ser feito com responsabilidade, mas vamos
agilizar os negócios nesta cidade. E foi sob sua liderança, prefeito Fogaça, que nós fizemos
muitas mudanças. O prefeito Melo acabou de citar aqui uma grande verdade que a cidade
precisa sempre repetir: José Fogaça, que ganhou uma eleição, conseguiu reunir pessoas
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ao seu redor e fazer uma grande gestão. Eu e o Sebastião Melo éramos seus súditos. Eu
continuo sendo; o Sebastião Melo já é o prefeito, já está, como V. Exa., nos liderando e vai
nos liderar. Prefeito Melo, eu devo muito ao prefeito Fogaça, mas quero agradecer ao
senhor, ao meu amigo Sebastião Melo, ao homem que veio da roça de Goiás, e me
encontrou aqui, um homem que veio da roça de Ibiraiaras, nascido em Nova Prata, mas me
criei em Ibiraiaras. Imaginem, os senhores todos, que nos 250 anos de Porto Alegre - nos
250 anos de Porto Alegre - o chefe do Executivo é um homem da roça lá de Goiás e o do
Legislativo é um homem da roça aqui do Rio Grande. (Palmas.) Eu só consegui isso,
Sebastião Melo, com os amigos. Nós nos filiamos em 1978 no MDB que V. Exa. comanda.
Em 1978 - faz um tempo enorme! Eu lembro de campanhas das quais eu participei, e eu
não sei como se chama agora um município, era Rua Nova, um distrito de Torres, e V. Exa.
estava em campanha para deputado federal na época, em 1986 me parece que era. E está
aqui o Alceu Moreira, grande presidente, com grande missão pela frente, e nós todos temos
que torcer para que esses homens públicos, José Fogaça, que, com o seu exemplo, José
Fogaça, faz com que Sebastião Melo, Idenir Cecchim e tantos outros trilhem o caminho
correto, trilhem o caminho da verdade, da sinceridade e da humildade para fazerem as
coisas que precisam ser feitas. Eu tenho que agradecer por tudo isso, primeiro, à minha
família; vou começar pela minha filha Carolina, meu genro Duda e o meu netinho Davi, que
aí está, olhando para o vovô, bem quietinho, aqui na frente: eu amo vocês! Tem uma
guerreira que está ao meu lado já há quase cinco anos, que me transformou em costureiro,
depois de velho, Sebastião Melo. Eu era das pedras; ela é uma mulher de confecção e,
muitas vezes, eu me vejo, de noite, conversando sobre costura, secretário Artur Lemos.
Imaginem só! Depois de velho, virei costureiro graças à Rosângela, minha querida, meu
amor, eu te amo. (Palmas.) Aos enteados Nicole e Nicolas, e a todos. Agradeço à minha
família que está em Ibiraiaras, vocês sabem que eu não forcei muito, senão eu ia fazer a
minha mãe, que fez 89 anos, no dia 31, vir; e eu achei que seria demais fazer ela vir de
Ibiraiaras até aqui no dia de hoje. Então, eu dei o link do Zoom para eles assistirem, de lá,
a posse. Então, a família é o principal elo, é o principal núcleo que nós temos que agradecer,
antes de tudo. Quero agradecer aos meus eleitores; tem muitos que já cansaram de votar,
é a quarta legislatura já, eu agradeço muito. Se vocês pedirem para eu parar, eu paro. Aos
governadores que eu tive a honra de servir: ao Pedro Simon, ainda gurizão, eu fui chefe de
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gabinete da Secretaria de Indústria e Comércio. Na época, secretário Lemos, a Secretaria
de Indústria e Comércio não tinha o diretor-geral, então o chefe de gabinete fazia as vezes
do secretário substituto, nós chamávamos na época. Foi no governo Pedro Simon. E
naquela época, prefeito Melo, se fez o projeto do Fundopem, que até hoje é o grande
instrumento de atração e de manutenção das empresas aqui no Estado do Rio Grande do
Sul - foi a visão de um estadista chamado Pedro Simon que fez isso. Tive a oportunidade
de servir ao governador Rigotto também por dois anos. Depois, o Fogaça... O Rigotto
sempre diz: "O Fogaça te roubou de mim!" Eu estava com o Rigotto. E, ultimamente, fui
chefe de gabinete, secretário extraordinário do governador Sartori. Eu fico muito honrado
por ter servido a esses homens do Rio Grande, a essas figuras políticas inabaláveis. E eu
aprendi com cada um deles. Com cada um deles, eu aprendi o que se tem que fazer, o que
deve ser feito e não ter medo de tomar decisões. Isso, certamente, me fez crescer; aprender
a ouvir as entidades que aqui estão, Ricardo Sessegolo; muitas entidades que estão aqui,
Paulo Cruze, todos que estão aqui, eu aprendi muito ouvindo as entidades. Eu quero
agradecer à Mesa de 2021, Márcio - já fiz isso. Agradecer aos colegas que vieram; viemos
até aqui num ano difícil, de pandemia, nós conseguimos fazer a Câmara funcionar a pleno;
ela funcionou a pleno, sim! Mesmo no trabalho virtual, depois aqui com alguns no plenário,
outros em casa, outros em algum outro lugar e nós conseguimos fazer com que a Câmara
funcionasse a pleno, graças a toda a Mesa Diretora desta Legislatura. Quero agradecer a
todos os vereadores da base que, para aprovarem esses 64 projetos, foram corajosos, Ver.ª
Mônica. Eu quero fazer um agradecimento especial à oposição; o Ver. Pedro Ruas foi líder
da oposição pelo PSOL, PCdoB e PT; o Ver. Pedro Ruas teve um papel importante. Eu
entendo que, como V. Exa. diz, prefeito Melo, a oposição tem um papel importante; nós
podemos não concordar com ela, mas nós devemos ouvi-la. Foi isso o que nós fizemos
durante todo esse tempo. Então, meu agradecimento a todos os colegas vereadores, aos
que votaram a favor e aos que deram quórum. Quero agradecer, particularmente, esse
gesto magnânimo, a todos os 36 vereadores, por terem votado, por unanimidade, em mim
e na Mesa Diretora deste ano. (Palmas.) Vamos tentar fazer jus a isso; e para isso nós
temos que ouvir. Quando alguém me pergunta qual é a principal obra que vou fazer, eu
digo que, para obra física, nós temos engenheiro competente, nós temos pessoas que
sabem fazer as obras físicas de uma entidade e de uma Casa Legislativa; a principal
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engenharia que cabe a nós é a engenharia da democracia, a engenharia de ouvir, a
engenharia de respeitar, a engenharia da humildade, para saber voltar atrás quando se
erra. Nós somos humanos e, certamente, podemos errar, sim, mas devemos ter a
humildade de, quando convencidos, voltar atrás. Agora, podem ter certeza de que não
teremos medo de tomar decisões, vamos ouvir antes, vamos avaliar, mas, em nenhum
momento, deixarei de tomar uma decisão, aquela que eu achar que estará certa,
Comandante Nádia, que foi minha vice-líder e competente para aprovar esses projetos que
nós aprovamos no ano passado. Então, sem delinear o que se vai fazer de obras físicas,
vamos implementar muitas das obras que a gestão do Márcio iniciou. Eu tenho a sorte de
receber equipamentos tecnológicos novinhos agora, em fevereiro; vamos implementar, não
adiantaria receber esses equipamentos, se não os botasse a funcionar. Agora, vocês
notaram que nós temos uma coisa muito urgente a fazer: cuidar do ar-condicionado.
Quando nós entramos aqui, estava muito quente; vamos cuidar disso também, é obra física
para o bem-estar dos vereadores e de quem frequenta esta Casa. Eu quero agradecer a
cada um de vocês que estiveram aqui. Prefeito Melo, eu sei e tenho consciência de que o
Poder Legislativo é independente, esta Casa é um poder independente, mas isso não quer
dizer que o Presidente do Legislativo não esteja aqui para colaborar com o Executivo, para
fazer, nesta cidade, dias melhores. Executivo e Legislativo têm de funcionar de forma
independente, mas harmonicamente. Pode contar com esta Casa, prefeito; o Executivo
pode contar com os vereadores desta Casa, sejam da situação ou oposição, pois todos
querem a mesma coisa: o bem-estar da população, particularmente daqueles que mais
precisam - com V. Exa. sempre diz, no sábado de manhã, quando visita as vilas. A Câmara
de Vereadores continuará sendo uma porta aberta e um ouvido para a população falar e
fazer tambor. Obrigado a todos, voltem para casa; obrigado à Mesa que está aqui e a todos;
agradeço muito a presença de vocês. Vou fazer uma visita de retribuição a cada um para
agradecer, pessoalmente, a participação nesta tarde de hoje. Obrigado, vão com Deus e
um viva aos 250 anos de Porto Alegre. (Palmas.)
(Não revisado pelo orador.)

PRESIDENTE GIOVANE BYL (PTB): Neste momento, devolvo a condução dos trabalhos
ao Ver. Idenir Cecchim.
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(O Ver. Idenir Cecchim reassume a presidência dos trabalhos.)

MESTRE DE CERIMÔNIAS JOSÉ LUÍS ESPÍNDOLA LOPES: Sr. Presidente, antes do
encerramento desta sessão, gostaríamos de convidar o vice-presidente do Sindilojas, Sr.
Arcione Piva, para a entrega de placa em sua homenagem.

(Procede-se à entrega da placa.)

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Suspendo a sessão para eleição dos presidentes
e vice-presidentes das Comissões Permanentes. Em seguida, reabriremos. Obrigado a
todos.

(Suspendem-se os trabalhos às 17h33min.)

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): (18h07min) Estão reabertos os trabalhos.
Convido o diretor legislativo para que nomeie as comissões que já fizeram as eleições.

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Passemos a informar aquelas
comissões que já encaminharam a indicação dos respectivos presidentes e vicepresidentes.
A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul – CEFOR comunica a
eleição para os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, do Ver. Mauro
Zacher e da Ver.ª Mari Pimentel.
A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude – CECE comunica a eleição para
os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, dos vereadores Roberto
Robaina e Jonas Reis.
A Comissão de Saúde e Meio Ambiente – COSMAM comunica a eleição para os cargos de
presidente e vice-presidente, respectivamente, das vereadoras Cláudia Araújo e Lourdes
Sprenger.
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A Comissão de Constituição de Justiça – CCJ comunica a eleição para os cargos de
presidente e vice-presidente, respectivamente, dos vereadores Claudio Janta e Ramiro
Rosário.
A Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação - CUTHAB comunica a eleição para
os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, dos vereadores Jessé Sangalli
e Karen Santos.
A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana –
CEDECONDH comunica a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente,
respectivamente, dos vereadores Cassiá Carpes e Alexandre Bobadra.
As lideranças indicadas: Ver. Jessé Sangalli, líder da bancada do Cidadania; Ver.ª
Comandante Nádia, líder da bancada do DEM; Ver.ª Lourdes Sprenger, líder da bancada
do MDB; Ver. Pablo Melo, vice-líder da bancada do MDB; Ver.ª Daiana Santos, líder da
bancada do PCdoB; Ver.ª Bruna Rodrigues, vice-líder da bancada do PCdoB; Ver. Mauro
Pinheiro, líder da bancada do PL; Ver. Cassiá Carpes, líder da bancada do PP; Ver.ª Mônica
Leal, vice-líder da bancada do PP; Ver.ª Fernanda Barth, líder da bancada do PRTB; Ver.
Airto Ferronato, líder da bancada do PSB; Ver.ª Cláudia Araújo, líder da bancada do PSD;
Ver. Gilson Padeiro, líder da bancada do PSDB; Ver. Alexandre Bobadra, líder da bancada
do PSL; Ver. Pedro Ruas, líder da bancada do PSOL; Ver. Leonel Radde, líder da bancada
do PT; Ver.ª Laura Sito, 1º vice-líder da bancada do PT; Ver. Aldacir Oliboni, 2º vice-líder
da bancada do PT; Ver.ª Psicóloga Tanise Sabino, líder da bancada do PTB; Ver. Hamilton
Sossmeier, vice-líder da bancada do PTB; Ver. Alvoni Medina, líder da bancada dos
Republicanos; Ver. José Freitas, vice-líder da bancada dos Republicanos; Ver. Claudio
Janta, líder da bancada do Solidariedade; Ver. Mauro Zacher, líder da bancada do PDT;
Ver. Márcio Bins Ely, vice-líder da bancada do PDT; Ver.ª Mari Pimentel, líder da bancada
do NOVO; Ver. Felipe Camozzato, vice-líder da bancada do NOVO.

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Cumprimentos aos presidentes eleitos das
comissões, aos membros das Comissões Permanentes, aos membros da Comissão
Representativa, muito obrigado à equipe legislativa que nos socorreu aqui e fez um trabalho
brilhante nessa eleição, nesta sessão de posse no dia de hoje. Muito obrigado, Dr. Luiz
Afonso, Sandro e toda a equipe. Obrigado a todos os funcionários que trabalharam até
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agora, às taquigrafas, a todos os funcionários da Câmara que proporcionaram esta sessão
de posse.
Declaro instalada a XVII Legislatura e a 001ª Sessão Legislativa Ordinária.
Convoco os Srs. Vereadores e as Sras. Vereadoras para a 001ª Sessão Ordinária a ser
realizada no dia 1º de fevereiro de 2022, às 14h. Convoco também para sessões
extraordinárias nos dias 4 e 5 de janeiro, amanhã e depois de amanhã, destinadas à
apreciação de projeto, conforme edital de convocação extraordinária publicado na imprensa
local e no Diário Oficial de Porto Alegre.
Nada mais havendo a tratar, estão encerrados os trabalhos da presente sessão.

(Encerra-se a sessão às 18h20min.)
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