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112ª SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA 23NOV2022 

(Texto com revisão final.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Boa tarde a todos. Convido para compor a Mesa 

o Sr. João Antonio Dib, ex-prefeito, ex-vereador desta Casa; o Sr. Jair Soares, nosso ex-

governador e ex-vereador desta Casa; a Sra. Ana Pellini, representando o Sr. Sebastião 

Melo, Prefeito Municipal de Porto Alegre; a Débora Pilla Villela, representando nosso 

querido ex-prefeito, ex-deputado, ex-vereador Guilherme Socias Villela; o Sr. Professor 

Garcia, nosso ex-presidente e ex-vereador desta Casa; o Sr. Márcio Pinheiro, 

representando o nosso eterno Ibsen Pinheiro. Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, nós 

estamos iniciando esta sessão com um momento muito especial para todos nós, para todos 

os vereadores desta Casa. Hoje estamos fazendo uma homenagem para aqueles que nos 

representam até hoje pelo seu exemplo. Eu olhei para o nosso ex-vereador, ex-governador, 

ex-ministro, ex-deputado federal, ex-deputado estadual e que voltou a ser Vereador, o Jair 

Soares; vamos chamá-lo de vereador, nosso vereador emérito. O nosso Dib, que foi prefeito 

e um dos mais longevos vereadores; ele que deu muitos bons exemplos para esta Casa. O 

Garcia, sempre digo, exemplo pela coragem que ele tem e teve. O Garcia, que foi 

presidente dessa Casa e também foi vereador por muitos anos, está aqui hoje para receber 

esta homenagem. O Márcio Pinheiro, representando o Ibsen que foi vereador, deputado 

federal, presidente da Câmara, que sentou na cadeira de presidente da república e que 

voltou a ser vereador. Então, esses são exemplos de humildade, como o Ver.  Villela. O 

Ver. Villela foi prefeito de Porto Alegre por duas gestões, foi deputado estadual e voltou a 

ser vereador, dando também muitos exemplos bons. Nós queremos deixar registrado esse 

momento com todos esses homens importantes para nossa cidade, para o nosso Estado, 

para o nosso Brasil; é uma homenagem singela ao Governador Jair e ao Dib, uma 

homenagem singela para vocês ficarem como vereadores eméritos, porque méritos todos 

têm. Nós queremos deixar registrado, na sessão de hoje, esta homenagem. Eu vou abrir a 

palavra, para que cada bancada tenha dois minutos para se pronunciar. O Ver. Pedro Ruas 

está com a palavra. 
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Vereador Pedro Ruas (PSOL): Parabéns, Presidente, e, em seu nome, cumprimento todos 

os que compõem a Mesa. Fico feliz em ter sido colega dos vereadores que aqui estão ou 

que estão representados. Fui colega do Ver. Villela, com muita alegria, do Jair Soares, do 

João Dib, do Garcia – aqui com sua esposa, a querida Rosa, do Ibsen Pinheiro. Eu fui 

colega do Ibsen na Assembleia Legislativa, não aqui; e dos demais, aqui. Então, a Mesa 

faz algo extraordinário, neste momento. São pessoas que se dedicaram à nossa capital 

como vereadores e também em outras funções, tarefas e missões públicas. E a sua vida 

pessoal, querida Rosa, como é o caso do Garcia e dos demais, dignificou os mandatos que 

exerceram e continua dignificando. Isso, para nós – e o Cecchim foi muito feliz – é um 

grande exemplo. É um exemplo de atuação aqui, Dib, mas é também um exemplo de vida, 

da capacidade de enfrentar situações difíceis mantendo a coerência. Então, para todos nós 

é uma alegria e uma honra muito grandes participar deste momento. Deixo meu abraço ao 

Villela, que a Ana vai transmitir, com certeza; ao Jair Soares particularmente, lembrando 

também a Dona Dionéia, o meu abraço fraterno; ao João Dib, querido amigo, modelo e 

exemplo – cheguei a ser líder de oposição com o Dib sendo líder do governo, uma honra; 

ao nosso querido Garcia, professor Garcia, presidente, sempre presidente Garcia e Rosa; 

ao nosso grande Ibsen Pinheiro – um nome nacional da maior relevância, eu pude ouvi-lo 

da tribuna algumas vezes lá na Assembleia. Fica aqui o abraço do PSOL, o reconhecimento 

a essas figuras públicas extraordinárias, que, para todos nós, são e serão sempre um 

grande exemplo.  Muito obrigado. 

(Não revisado pelo orador.)  

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): A Ver.ª Mônica Leal está com a palavra. 

 

Vereadora Mônica Leal (PP): Presidente Idenir Cecchim, a todos os cincos  ex-vereadores 

que hoje ganham um merecido lugar na galeria dos vereadores eméritos de Porto Alegre, 

registro a minha admiração pelas suas trajetórias e pelo que fizeram pela cidade, para além 

dos seus mandados, pois aqui temos ex-prefeitos, ex-governador, ex-ministros, ex-

secretários, todos exemplos em sua vida pública e exemplos para nós, vereadores, também 

contemporâneos do meu pai, Pedro Américo leal, e que eu também tive a felicidade de ter 

como colegas.  
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Jair Soares um grande governador, que transformou o Estado, que o povo gaúcho jamais 

esqueceu, mas também foi ex-ministro da Previdência Social, deputado federal, deputado 

estadual.  

João Antônio Dib é uma referência que é lembrada como prefeito, secretário municipal e 

vereador da capital por dez mandados; homem de total comprometimento com a vida 

pública e com a população de Porto Alegre. Guilherme Socias Villela foi um excelente 

prefeito, ele mudou as cores de Porto Alegre fazendo dela uma cidade verde com a criação 

da primeira secretaria do meio ambiente do Brasil. Professor Garcia, presidente da Casa 

em 2014, foi sempre um colega muito gentil, parceiro e comprometido com o bem comum, 

tendo realizado importantes ações tanto na sua presidência quanto nos seus mandatos. 

Ibsen Pinheiro, com quem tive a oportunidade de conviver quando ele era vereador e eu 

ainda era assessora do meu pai, guardo o exemplo de sua força de superação e sua postura 

pessoal e política. Parabéns, Presidente; parabéns à Câmara por efetuar essa tão merecida 

distinção a esses nossos queridos colegas ex-vereadores e exemplos de homens públicos. 

Obrigada.  

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Só para fazer justiça, foi uma proposição da 

Mesa como um todo. O Ver. Aldacir Oliboni está com a palavra. 

 

Vereador Aldacir Oliboni (PT): Nobre Presidente, é uma satisfação poder relembrar os 

bons tempos, os tempos em que nós convergíamos muito, quando o Jair Soares foi 

vereador por um período, por um mandato. O João Antônio Dib, que foi vereador por dez 

mandatos, foi professor de todos os vereadores e vereadoras que estavam chegando. O 

Ver. Garcia, um amigo, um companheiro, militamos muito na área da saúde e em outras 

bandas; o Ibsen Pinheiro, que também passou por aqui. Naquela época, 

independentemente de quem era governo – por incrível que pareça, na ocasião, a Frente 

Popular ficou no governo por 16 anos –, nós tínhamos uma enorme convergência em alguns 

projetos importantes da cidade, bem diferente do que acontece hoje, tudo muito acentuado, 

muito polarizado. Nós, que estamos no parlamento, temos uma missão muito importante 

que é defender a democracia; quem sobe naquela tribuna tem o direito de, naquele tempo, 

naquele espaço, Garcia, ter a sua opinião sobre as coisas. Infelizmente, nessa última 
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eleição, tudo ficou muito polarizado, aí a gente lembra dos bons tempos em que 

convergíamos; esperamos que, com o tempo, os novos estagiários ou alunos, que por aqui 

passarem, possam ter a sensibilidade de defender sempre a democracia e o direito de ir e 

vir. Sejam bem-vindos, a Casa é de vocês. Um abraço! 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): O Ver. Airton Ferronato está com a palavra.  

 

Vereador Airto Ferronato (PSB): Meu caro Presidente, minha saudação a toda Mesa, a 

toda a Câmara, e, muito especialmente, aos nossos queridos vereadores de Porto Alegre, 

com quem eu tive a honra de ser vereador. Começando pelo Ibsen, gostaria de dizer que, 

em 86, concorri, pela primeira vez, a deputado estadual, e a minha parceria era com o 

candidato a deputado Ibsen. Pelas causas e coisas que acontecem, me disseram: 

Ferronato, tu tens que ir a federal. Eu digo: a essas alturas, vamos. Eu estou dizendo da 

importância de ter aqui a representação do Ibsen; do nosso estimado e amigo vereador 

Garcia, nós tivemos a honra e a satisfação de sermos do mesmo partido, parceiros de 

partido. O Dib, nosso vereador que sempre esteve conosco, nosso amigo de longa data. 

Dr. Jair, nosso sempre vereador; e o nosso sempre governador do Estado, Villela. Gostaria 

de dizer que é um momento de extrema importância estarmos aqui, na data de hoje, para 

comemorar e homenagear estas ilustres figuras de Porto Alegre,  do Estado e  do País. 

Vereador Cecchim, parabéns à Mesa pela homenagem, e nós precisamos agradecer a 

vocês que estão aqui conosco; é bom rever a todos e todas. Um abraço e obrigado. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Obrigado, Ver. Ferronato. O Ver. João Bosco 

Vaz está com a palavra. 

 

Vereador João Bosco Vaz (PDT): Presidente Cecchim; Márcio, filho do Ibsen Pinheiro, 

tive a honra, nesta Casa, de – antes de ele ser vereador – conceder o título cidadão de 

Porto Alegre para o Ibsen. Meu amigo e companheiro Garcia, quantas lutas empreendemos 

juntos, nesta Casa, pelo esporte, e, hoje, tu estás vendo a tua filha brilhando como 

Secretária de Esportes do Município de Porto Alegre e colocando em prática tudo aquilo 

que tu defendeste aqui e como diretor do IPA. Nosso orientador João Dib, com esse aí não 
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dava para votar sem falar antes: dá para votar, Dib? Ele dizia: pode votar. Dr. Jair Soares, 

também, uma pessoa maravilhosa que teve a humildade, depois de Governador, vir 

conviver conosco nesta Casa e nos ensinar muito no dia a dia. E o prefeito Villela, o homem 

dos parques de Porto Alegre, o homem dos centros comunitários que, até hoje, estão aí. É 

uma alegria poder recebê-los aqui, poder saudá-los e dizer que fui vereador com todos. Fui 

vereador, estou velhinho também, mas a alegria de poder trocar conhecimento e receber 

mais do que dar sempre me motivou para estar junto com vocês nesta Casa. Parabéns a 

todos, parabéns Presidente Cecchim. Muito obrigado a todos. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB):  A Ver.ª Cláudia Araújo está com a palavra. 

 

Vereadora Cláudia Araújo (PSD): Presidente Cecchim, parabéns à Mesa Diretora por esta 

homenagem! Eu acho que quando a gente quer homenagear em vida é muito melhor do 

que depois. Então, estou feliz por nós podermos homenageá-los pelo trabalho de vocês, 

em vida. A Ana Pellini, a Débora, o Guilherme Socias Villela, nós temos um projeto inclusive 

na Casa para colocar o nome do Guilherme Socias Villela no CAM, no Centro Administrativo 

Municipal, e espero que meus colegas me ajudem, que a gente vote favorável para que 

possamos homenagear este grande homem, este grande político que segue firme aí nos 

ajudando, nos dando conselhos. Nossos queridos Jair Soares, que sempre foi um homem 

à frente do seu tempo, em ideias, em trabalho, em conquistas para a nossa cidade, para o 

nosso Estado; João Dib, o homem do servidor, fez e implantou muitas coisas durante seus 

mandatos como vereador nesta Casa, e os funcionários desta Casa são muito gratos ao 

seu trabalho, a sua dedicação enquanto vereador; Professor Garcia, hoje eu ocupo a sua 

sala que, por muito tempo, foi a sala do Professor Garcia e eu tenho muita honra de estar 

naquela sala, representando também o esporte, junto com a sua filha, apoiando os projetos 

do esporte, porque isso é vida, esporte é vida, esporte é saúde e saúde tem tudo a ver com 

a minha pauta e com a minha bandeira que, para mim, é muito importante a gente fazer o 

que precisa ser feito. Quem não tem saúde, não tem nada. Então, o esporte, ele é muito 

importante para essa conquista. E Ibsen Pinheiro, que, para mim, eu sou nova na política, 

tenho seis anos de política, não fui colega de nenhum dos senhores, mas Ibsen Pinheiro, 

para mim, é sinônimo de Sport Club Internacional. É sinônimo de conquistas, de vitórias e 



 
Câmara Municipal de Porto Alegre 

Seção de Taquigrafia 
112ª Sessão Ordinária Híbrida 23NOV2022 

 

 

pág. 6 

 

de muito trabalho. Então, parabéns por esta homenagem, Presidente e todos os membros 

da Mesa Diretora. Parabéns a vocês pelo que vocês fizeram por nós e seguem fazendo, 

que Deus lhes dê ainda muita saúde, muita proteção para que vocês possam estar conosco 

por muitos e muitos anos. Muito obrigada. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB):  O Ver. Hamilton Sossmeier está com a palavra. 

 

Vereador Hamilton Sossmeier (PTB): Presidente Idenir Cecchim, toda Mesa Diretora, a 

qual parabenizo, não poderia deixar de me juntar a essa homenagem, em nome da Ver.ª 

Tanise Sabino, do Ver. Giovane Byl, e de parabenizar esses ícones da política, pelo 

histórico e legado que deixaram, até de um exemplo, nem sempre seguido na Casa, de 

discutir no plenário e saber não pessoalizar as coisas. Por isso, eu parabenizo esta justa 

homenagem, relembrando as histórias e o histórico de vocês, que jamais será apagado. 

parabéns à Mesa Diretora. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): O Ver. Alvoni Medina está com a palavra. 

 

Vereador Alvoni Medina (REP):  Presidente, é uma honra poder fazer parte desse 

momento, dessa história desses homens que contribuíram com a nossa cidade, com o 

nosso Estado e também com o nosso País. Aqui o nosso João Dib; o professor Garcia e a 

sua esposa, a Sra. Rosa Garcia; o Sr. Jair Soares; o Sr. Ibsen Pinheiro, aqui representado 

Márcio Pinheiro; e também o eterno vereador e prefeito Guilherme Socias Villela, 

representado pela Sra. Débora Villela. É uma honra hoje contar com as vossas presenças 

aqui no plenário, uma homenagem justa e muito merecida proposta pela Mesa Diretora. 

Parabéns, que Deus abençoe sempre. Um abraço do Republicanos. Que Deus abençoe a 

vida dos senhores, das senhoras; continuem lutando, acreditando realmente na nossa 

cidade, no nosso Estado e levando e servindo de exemplo à juventude. Eu me sinto honrado 

em ter vocês aqui conosco. Parabéns, um abraço especial. (Palmas.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): A Ver.ª Coletivo Cuca Congo está com a palavra. 
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Vereadora Coletivo Cuca Congo: Boa tarde. Eu quero, em nome da bancada do PCdoB, 

Presidente Idenir Cecchim, parabenizar pela homenagem a esses ex-vereadores que tanto 

contribuíram para a nossa cidade: a representação do Ibsen Pinheiro, o professor Garcia, 

o vereador João Dib, o vereador Jair Soares e a representação do Ver. Villela. Eu queria, 

em especial, falar de dois presentes: primeiro, o professor Garcia, que a minha família tem 

muito carinho e acompanhou muito o seu mandato, sempre na defesa da educação, e eu, 

como professora, gostaria de fazer esse registro; e também o ex-prefeito João Dib, 

enquanto servidora pública e municipária; agradecer por sempre estar junto conosco na 

defesa do DMAE. Obrigada, ex-prefeito!  

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): A Ver.ª Lourdes Sprenger está com a palavra. 

 

Vereadora Lourdes Sprenger (MDB): Falo em nome do Ver. Schirmer; Ver. Cecchim, 

bancada do MDB. É com grande emoção que vejo todos vocês aqui; professor Garcia, que 

bom lhe ver aqui com a Rosa; também o representante do Ibsen Pinheiro; do Guilherme 

Socias Villela, que está bem represento com a Débora e com a Pellini; nosso governador 

Jair Soares; Dib que esteve aqui na nossa Câmara de Vereadores. Ver. Cecchim, parabéns 

pela iniciativa de homenagear todas estas representações que atuaram pela cidade; outros 

tiveram trajetórias que foram mais além. Para nós vereadores, é uma honra tê-los aqui ou 

serem representados nesta homenagem justa da Câmara de Vereadores. Parabéns a 

todos! 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): O Ver. Mauro Pinheiro está com a palavra. 

 

Vereador Mauro Pinheiro (PL): Boa tarde a todos, em especial nosso Presidente Cecchim; 

também quero falar sobre a brilhante ideia do Cecchim e da Mesa Diretora em homenagear 

esses nossos ex-colegas vereadores, que tiveram uma trajetória que todos nós 

conhecemos, trajetórias não só vitoriosas, mas também de homens honrados que fizeram 

jus a toda sua trajetória em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Para nós, foi uma grande 

honra ter participado – eu que já sou, assim como o Cecchim, um pouco mais antigo –  

como vice-presidente da Casa junto com nosso presidente Garcia. Depois tive a honra de 
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participar da Mesa Diretora com nosso sempre professor João Antonio Dib, que sempre 

estudava muito o Regimento e com quem aprendemos muito. Foi uma grande honra. 

Inclusive, Jair Soares, nosso governador, tive um novo batismo, na Câmara, de Mauro e 

João, porque todos, na CEFOR, eram João, e o único que não era João era eu. Então, o 

professor Dib me chamou e disse “então, agora é Mauro João”; todos éramos João na 

CEFOR. Então, foi uma grande honra ter trabalhado com pessoas como vocês, poder 

aprender e melhorar a qualidade de vida da população. Também, Ana Pellini e a Débora, 

representando o nosso ex-prefeito Villela; a gente teve a honra de participar da Mesa 

Diretora e de ter várias conversas e aprendizado; sempre é importante ter pessoas 

experientes, para que a gente possa ir aprendendo e levando o legado para dentro da nossa 

Câmara de Vereadores. Eu acho que o Jair Soares se elegeu vereador em 2004, depois de 

ser governador, e, naquela legislatura, fiquei como suplente. Então, praticamente, participei 

com todos eles. Para mim é uma grande honra ter podido trabalhar com pessoas do quilate 

de vocês. Parabéns, Cecchim, por essa justa homenagem a essas pessoas extraordinárias 

da nossa cidade de Porto Alegre. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): O Ver. Gilson Padeiro está com a palavra. 

 

Vereador Gilson Padeiro (PSDB): Boa tarde; Presidente, quero parabenizá-lo pela bela 

homenagem aos ex-vereadores presentes. Ana Pellini, leva um abraço ao Guilherme e diga 

a ele que, quando era guri, lá no Lami, na Escola Oscar Coelho de Souza, ele fez uma visita 

na escola, e eu estava em sala de aula, eu tinha uns 9 anos de idade, se não me engano, 

em 1979. Também quero saudar o nosso sempre governador, Jair Soares. Também, na 

época dos anos 1980, tenho uma breve lembrança que fizeste um bom trabalho pelo nosso 

Estado. Dib, uma baita de uma referência, eu sou vereador de primeiro mandato e ouço 

muitas histórias bonitas do seu trabalho, passando por esta Casa. E professor Garcia, eu 

ouvia muito bem falar do senhor pela Sra. Marilu, lá da Dorival Castilho Machado, que tem 

um carinho muito grande pelo senhor. Então, mais uma vez, Cecchin, parabéns, é uma bela 

homenagem. Um abraço a todos. 
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PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB):  Eu vou passar a palavra para o governador Jair 

Soares. 

 

SR. JAIR SOARES: Sr. Presidente, é uma honra muito grande, e uma coisa inédita na vida 

pública está acontecendo aqui. Há mais de 70 anos, eu exerço atividade pública sempre 

com espírito público voltado para a cidadania. Quando sai do governo, eu senti que ainda 

podia fazer muito mais se viesse para esta Casa. Parece incrível, mas foi uma das eleições 

mais difíceis pelo número de candidatos, mais difícil do que a minha eleição para 

governador, quando concorri com três candidatos contra mim: o Olívio Dutra, o Pedro 

Simon e o Alceu Collares. E, quando concorria a vereador, tinham 780 candidatos para 

participar desta Casa, e, eu, felizmente, fui o mais votado. Não é uma coisa simples, porque 

voto não tem proprietário, voto depende do que se faz. Eu tinha e tenho – sou porto-

alegrense, nasci na Glória, na Rua Aparício Borges, pertinho da Chácara das Bananeiras, 

na casa de um brigadiano –   a sensibilidade do serviço público, porque sou filho de servidor 

público, neto paterno e materno de servidores públicos, um deles fiscal sanitário, meu avô 

paterno, e o outro major da Brigada Militar, meu avô materno. Mas como eu sei que eu não 

posso fazer um relatório, gostaria de dizer que eu estou ao lado de pessoas dignas que me 

ajudaram nessa caminhada. Vou fazer uma referência especial ao João Antonio Dib, a 

quem eu indiquei para prefeito de Porto Alegre, que recebeu o apoio da Casa Legislativa 

rio-grandense e que, no período, pouca gente sabe, determinei um convênio entre a Corsan 

e o DMAE, quando Porto Alegre tinha 80 km de esgoto sanitário. Naquela época, nós 

construímos, o governo do Estado, via Corsan, em convênio com o DMAE, 200 km de 

esgoto sanitário, mais do que dobramos. Isso, na área em que participei, no comando da 

saúde pública durante 16 anos, tem um significado muito grande para as doenças 

infectocontagiosas. Mas eu poderia aqui, deveria até e estou disponível para vir, falar para 

vocês sobre administração pública, que deve ser feita com espírito público, com obsessão, 

com carinho, para que se possa, em vida, receber, Presidente Cecchim, esta homenagem. 

Tenho todas as comendas brasileiras, mas esta tem um significado maior, porque recebo 

no ocaso, não tenho cargo nenhum, estou na planície, disposto a ajudar. E por isso me 

curvo aqui em agradecimento genuflexo, perante Deus, porque é uma graça que acabo de 

receber. Muito obrigado. 
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PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): O Sr. João Antonio Dib está com a palavra. 

 

SR. JOÃO ANTONIO DIB: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, 

homenageados de hoje, com todos eu fui vereador, com a exceção, por não estar presente, 

do ex-prefeito Villela, que foi meu professor na Prefeitura e que está muito bem 

representado. Eu quero dizer que a vida é feita de momentos, e eu estou vivendo um 

momento muito feliz. Eu sempre disse que sou servidor público por formação, por vocação 

e convicção. A minha vida, no serviço público, começou em 1952 e, praticamente, se 

encerrou em 2012; portanto, foram 60 anos. Desses 60 anos, por 40 anos eu fui vinculado 

à Câmara Municipal e tive o prazer e a honra de ser vereador como todos os homenageados 

no dia de hoje. Mas também fui vereador e presidente; fui vereador como muitos que estão 

sentados no plenário agora. E quero dizer que esses 40 anos em que fiquei vinculado à 

Câmara foram extraordinariamente bons. E hoje, recebendo esta homenagem dos 

vereadores de Porto Alegre, da Câmara Municipal, eu me sinto muito, muito feliz e acho 

que todos os vereadores que estão sendo homenageados hoje – com exceção do nosso 

Ibsen Pinheiro que não está mais conosco – também estão tão felizes quanto eu, e o Ibsen, 

lá no céu, deve estar olhando para nós. Hoje não está presente o meu querido irmão 

Guilherme Socias Villela. A todos os atuais vereadores eu quero dizer que o importante é 

servir, o importante é se preocupar com os problemas da cidade, não é fazer lei, mas 

fiscalizar o cumprimento das leis. Quero desejar a todos vocês muitas felicidades e 

continuado sucesso. Saúde e paz para todos. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Obrigado Ver. João Dib. Quero fazer a leitura da 

mensagem do Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região de Minas 

Gerais. “Cumprimentando-o, cordialmente, externamos as nossas congratulações pela 

cerimônia de outorga do Prêmio de Vereador Emérito, celebrada por esta Casa Legislativa, 

ao professor Garcia na data de hoje, no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal. Foi 

com muito orgulho que o CREF6/MG recebeu a notícia de que o Município de Porto Alegre 

homenageará o professor Garcia, pois nutrimos por sua pessoa grande amizade e 
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admiração, haja Vista a relevante contribuição desse profissional para a educação física e 

o desporto. Certos de que o denodo e galhardia do homenageado para com os desígnios 

da Educação Física, em prol da qualidade de vida e bem-estar da sociedade, o credenciam 

ao mérito de receber a honraria ofertada e ratificam a escolha de seu nome pelos membros 

desta Casa Legislativa. Na oportunidade, com votos de estima e consideração, desejamos 

que a cerimônia aconteça com pleno êxito. Atenciosamente, presidente”. O Ver. Prof. 

Garcia está com a palavra. 

 

SR. PROF. GARCIA: Boa tarde a todos e a todas, quero, primeiramente, dizer da minha 

alegria em estar aqui hoje. Faz sete anos que eu me ausentei de toda parte política 

diretamente. Ver. Idenir Cecchim, presidente desta Casa, muito obrigado por essa honra 

de estar sendo agraciado, o que me motiva e me deixa bastante emocionado. Estar com o 

Ver. Dib nesta Sessão, meu professor, com quem aprendi muito; eu sempre digo isso para 

ele, porque ele sempre fez questão de dizer era servidor. É uma alegria também estar 

recebendo esse prêmio, que eu digo que é uma graça, junto com o nosso ex-governador e 

sempre governador Jair Soares, com quem eu, como funcionário público, tive o prazer de 

trabalhar de 1982 a 1986. Jair, que alegria, muito obrigado pela presença. Quero agradecer 

à minha esposa também, a Rosa; e a minha filha Débora. Muito obrigado por essa graça 

que estou recebendo. Muito obrigado. (Palmas.) 

(Não revisado pelo orador.)  

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Obrigado, professor Garcia. Tenho um recado, 

aqui, do senador Pedro Simon. (Lê.): “Transmita ao Márcio o meu abraço e o 

reconhecimento a todo companheirismo que o Ibsen teve comigo. Parabéns!” Do ex-

governador Sartori. (Lê.): “O Ibsen foi meu colega desde o ‘partidão’. Transmita ao Márcio 

as minhas congratulações.” 

Agora eu queria convidar os vereadores da Mesa para subirem aqui para entregarmos os 

certificados. Vamos convidar um outro vereador que não está aqui ainda como vereador 

emérito, mas que já foi de tudo neste País, Ver. Cezar Schirmer, suba aqui. 

 

(Procede-se à entrega dos certificados.) 
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Estão suspensos os trabalhos. 

 

(Suspendem-se os trabalhos às 14h58min.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): (15h12min) Estão reabertos os trabalhos. 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Apregoo Requerimento de 

autoria do Ver. Roberto Robaina, solicitando Licença para Tratar de Interesses Particulares, 

no período de 22 a 24 de novembro de 2022. Em decorrência, a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Porto Alegre, nos termos do art. 218, inc. VII, combinado com o art. 94, §§ 5º 

e 6º, do Regimento, concedeu Licença para Tratar de Interesses Particulares para o Ver. 

Roberto Robaina pelo dia 22 de novembro de 2022. Na mesma data, às 17h45min, em 

cerimônia realizada no Gabinete da Presidência, a suplente Aline Kerber foi empossada na 

vereança, em substituição ao Ver. Roberto Robaina, passando a integrar a Comissão de 

Educação, Cultura, Esporte e Juventude – CECE. Nos termos dos mencionados 

dispositivos regimentais, há que se votar o referido Requerimento no que tange ao período 

restante da licença.  

Sr. Presidente, solicito que coloque em votação o Requerimento de autoria do Ver. Roberto 

Robaina, solicitando Licença para Tratar de Interesses Particulares no tange ao período de 

23 a 24 de novembro de 2022. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que 

aprovam o pedido de Licença permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

Vereadora Mônica Leal (PP) (Requerimento): Sr. Presidente, solicito a alteração da 

ordem da priorização de votação, para que possamos, imediatamente, passar à votação do 

Requerimento nº 168/22. Após retornaremos à ordem normal. 
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PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Em votação o requerimento de autoria da Ver.ª 

Mônica Leal. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) APROVADO. 

Esta presidência faz um requerimento solicitando a alteração da ordem dos trabalhos, para 

que possamos, imediatamente, entrar no período de Pauta. Após retornaremos à ordem 

normal. Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

Passamos à  

 

PAUTA 

 

Não há inscritos para discutir a Pauta. Está encerrado o período de discussão de Pauta e 

os trabalhos da presente sessão. 

 

(Encerra-se a sessão às 15h16min.) 

 


