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001ª SESSÃO ESPECIAL HÍBRIDA – 5ª SLE – 02JAN2023 
(Texto com revisão final.) 

 

SR. JOSÉ LUIS ESPÍNDOLA LOPES (Mestre de Cerimônias): 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 do ano de 2023.  

Convidamos para compor a Mesa desta solenidade o Ver. Idenir Cecchim, Presidente da 

Câmara Municipal de Porto Alegre; Sr. Sebastião Melo, prefeito municipal de Porto Alegre; 

Sr. Ronaldo Santini, secretário estadual de desenvolvimento rural, neste ato, representando 

o governador do Estado do Rio Grande do Sul, o Sr. Eduardo Leite. Convidamos todos os 

presentes para ouvirem, em pé, o Hino Nacional. 

  

(Ouve-se o Hino Nacional.)  

 

SR. JOSÉ LUÍS ESPÍNDOLA LOPES (Mestre de Cerimônias): Prestigiam esta 

solenidade, além dos nossos vereadores, o Sr. Nelcir Tessaro, ex-vereador e ex-Presidente 

desta Casa; o Sr. Cassio Trogildo, ex-vereador e ex-Presidente desta Casa, atual secretário 

municipal de governança local e coordenação política; o Sr. João Carlos Nedel, ex-vereador 

desta Casa; a Sra. Sefora Mota, ex-vereadora desta Casa; o Sr. Airton Lima, deputado 

estadual; o Sr. Orlando Moraes, coordenador da assessoria de comunicação social, da 

Câmara Municipal de Porto Alegre; o Sr. Paulo Ramires, diretor-presidente da EPTC; o Sr. 

Devane Araújo, presidente estadual da Unigrejas, e sua esposa, Sra. Edenice Araújo; o 

pastor Victor Martins, líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus; bispo Luiz 

dos Anjos, presidente do Conselho dos Ministros Evangélicos do Rio Grande do Sul – 

Comers, e  líder estadual da  Igreja Sara Nossa Terra e Rádio Sara Brasil; pastor César, 

representante da Igreja Aliança Bíblica; bispo Nilo Rui e bispo Sérgio Soares, 

representantes da Igreja do Evangelho Quadrangular; Eliane da Silva, Resoni Nunes da 

Silva e Volmir Silva de Oliveira, pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular; pastor Filipe 

Espíndola, Igreja Batista Filadélfia;  Sr. Clóvis André da Silva, secretário adjunto da cultura 

e economia criativa; Sr. Leonardo Maricato, superintendente do IPHAN; Sr. Gilvan Marques, 
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representante da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria e coordenador do 

156;  Sr. Luís Carlos Pinto, secretário municipal do gabinete de inovação de Porto Alegre; 

Sra. Fátima Maciel, presidente do MDB Mulher Porto Alegre; Sr. Cesar Emílio Sulzbach, 

secretário municipal extraordinário de enfrentamento ao coronavírus; Sra. Sônia Maria 

Oliveira da Rosa, secretária municipal da educação; Sr. Mario Ikeda, secretário municipal 

de segurança; Sr. André Machado, secretário municipal de habitação e regularização 

fundiária; Sr. Paulo Luís Heinen, presidente da Acespa; Sr. Mauro Fett Sparta, secretário 

municipal da saúde; Sr. Celso Piaseski, presidente da Federação Gaúcha de Karatê; Sr. 

Gunter Axt, secretário municipal de cultura; Sr. Nelson Marisco, procurador do Município; 

Sr. Adão de Castro Júnior, secretário de mobilidade urbana; Sr. Leandro de Azevedo Milani, 

diretor de divulgação e comunicação do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do 

Sul; Sra. Letícia Boll Vargas, secretária estadual do esporte e lazer; Sr. João Rocha, gerente 

socioeducativo da Fundação Pão dos Pobres; Sr. Cristiano Roratto, vice-presidente da 

Fundação de Assistência Social e Cidadania; Srs. Pedro Santos e Antonieta Machado, da 

Igreja do Evangelho Quadrangular; demais autoridades eclesiásticas, demais autoridades 

não citados aqui por este protocolo.  

Senhoras e senhores, com a palavra o  Ver. Idenir Cecchim, Presidente da Câmara 

Municipal de Porto Alegre. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): (17h34min) Havendo quórum, declaro abertos os 

trabalhos da sessão destinada à posse da Mesa Diretora, das comissões permanentes e 

da Comissão Representativa para a 5ª Sessão Legislativa Extraordinária de 2023. Convido 

o deputado Airton Lima para fazer parte da Mesa. 

Convido a nossa Diretoria Legislativa para que proceda à leitura da composição da Mesa 

Diretora a ser empossada. 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo):  Passamos à leitura da 

nominata da Mesa Diretora de 2023: Presidente, Ver. Hamilton Sossmeier (PTB); 1º Vice-

Presidente, Ver. Moisés Maluco do Bem (PSDB); 2ª Vice-Presidente, Ver.ª Cláudia Araújo 

(PSD); 1º Secretário, Ver. Alvoni Medina (REP); 2º Secretário, Ver. Airto Ferronato (PSB); 

3ª Secretária, Ver.ª Lourdes Sprenger (MDB); 4º Secretário, Ver. Aldacir Oliboni (PT). 
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PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Declaro empossada a nova Mesa Diretora da 

Câmara de Vereadores de Porto Alegre para 2023. (Palmas.)  

Convido as duas vereadoras mais antigas, Ver.ª Lourdes Sprenger e Ver.ª Mônica Leal, 

para que conduzam o nosso Presidente até a Mesa. (Pausa.) 

 

(Procede-se à assinatura do Livro de Posse pelo Presidente eleito.)  

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Transfiro a presidência dos trabalhos para o 

Presidente empossado Ver. Hamilton Sossmeier. 

 

PRESIDENTE HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Boa tarde a todos. Primeiro, um 2023 

muito abençoado para todos. Passo a palavra ao Ver. Idenir Cecchim, Presidente da gestão 

2022.  

 

VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB): Sr. Presidente, Ver. Hamilton Sossmeier, a partir 

deste momento, sou seu súdito aqui na Câmara de Vereadores e vou me comportar como 

tal. Saúdo a presença de todos, à família do Ver. Hamilton Sossmeier a minha saudação 

especial; aos Srs. Vereadores e às Sras. Vereadoras. O pacote é grande aqui para falar, 

mas eu não sou muito afeito de leituras e comecei a ouvir o prefeito Sebastião Melo, já há 

muito tempo nos conhecemos, que discurso bom é discurso curto. O vocativo também 

deixamos para o mestre de cerimônia, e assim nós vamos encurtando as solenidades que 

são importantes, mas não podem ser desgastantes. 

Eu queria, se me permitirem, começar a agradecer à família, aos amigos, aos eleitores, a 

parceria do Executivo que foi importante também aqui neste ano, nesta presidência. O 

prefeito Sebastião Melo nunca se intrometeu nos assuntos do Legislativo, é do seu feitio, 

Câmara é Câmara, Executivo é Executivo, mas nunca faltou quando se precisou ouvi-lo. 

Então, em seu nome, prefeito, muito obrigado a todos os secretários, servidores do 

Executivo, da Prefeitura, enfim, obrigado a todos. (Palmas.) Aos 35 vereadores que me 

deram a honra de ser Presidente no ano de 2022, agradeço a cada uma das vereadoras, a 

cada um dos vereadores, vereadores da oposição, vereadores da situação, da base, 
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vereadores independentes, vereadores de todos os matizes ideológicos, agradeço a cada 

um pela contribuição que deu para Câmara de Vereadores, mas principalmente para a 

cidade de Porto Alegre. A cada um dos 35 vereadores que eu tive a honra de presidi-los, 

eu agradeço com um abraço e o meu muito obrigado.  

Eu quero agradecer à Mesa Diretora, uma Mesa bem eclética, ao meu vice-presidente, Ver. 

Giovane Byl, foi um baita vice-presidente; à Ver.ª Mari Pimentel, à Ver.ª Mônica Leal, à Ver.ª 

Comandante Nádia, ao Ver. Alexandre Bobadra e ao Ver. Matheus Gomes, o meu muito 

obrigado a cada um de vocês, vocês me ajudaram muito em todas as iniciativas que nós 

tomamos e pudemos fazer aqui na Câmara. Aos diretores da Casa, ao diretor geral Fabrício 

Benites, ao diretor administrativo Carlos Siegle, ao diretor financeiro Paulo Rogério, ao 

chefe da comunicação Orlando Moraes, ao Marco Antonio do cerimonial da presidência e, 

em especial, ao meu chefe de gabinete, ex-vereador e ex-Presidente desta Casa, Nelcir 

Tessaro, aos chefes de departamentos e a todos os servidores da Câmara de Vereadores 

de Porto Alegre, obrigado; à equipe do meu gabinete que não deixou de zelar pelo mandato 

de vereador que o povo me concedeu, enquanto eu presidia com dedicação esta Casa. Foi 

uma honra ter sido eleito por unanimidade e presidir esta Casa que representa Porto Alegre 

em sua totalidade, mas eu acho muito importante o meu sucessor também ter sido eleito 

por unanimidade. Acho que isso foi um conjunto, Hamilton, de todos nós, sermos eleitos 

por unanimidade e transferirmos a presidência por unanimidade também. (Palmas.) Acho 

que o diálogo, o respeito, as opiniões contrárias fazem com que os homens públicos 

possam fazer o que precisa ser feito, ousar muitas vezes com pessoas, com parlamentares 

que deram apoio nas nossas iniciativas. Eu não vou fazer aqui uma relação, Sr. Prefeito, 

das obras realizadas, eu acho que eu realizei aquilo que eu precisava realizar com o apoio 

da Mesa Diretora. Eu fiz em nome da Câmara, jamais eu fiz em nome de Idenir Cecchim, 

já estou velhinho para isso, a vaidade já não me pega e eu, com toda a simplicidade do 

mundo, quero dizer que eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, obrigação de um 

homem público, de um vereador de quarto mandato, um vereador que gosta muito da 

cidade. Eu e o prefeito começamos a nossa vida pública em 1978, quando entramos no 

nosso partido, o MDB, e continuamos juntos até hoje. Tive a honra de ter sido Presidente 

na comemoração dos 250 anos de Porto Alegre, na gestão do prefeito Sebastião Melo, me 

envaideceu muito, não aquela vaidade de me exibir, mas a de poder participar do 
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desenvolvimento da cidade. Os projetos aprovados aqui foram frutos de muito trabalho. A 

situação, independente de quem votou a favor, quem votou sim, foi muito importante, mas, 

muitas vezes, o não da oposição, os argumentos e as emendas também nos ajudaram a 

fazer com que os projetos fossem aprovados e bem aprovados; muitos ou a grande maioria, 

pensando no futuro de Porto Alegre, muito poucos deles fizemos para amanhã, para o dia 

seguinte, pensamos no futuro, assim como pensa o prefeito Sebastião Melo, que está 

fazendo uma cidade para o futuro. O futuro, para muita gente, pode esperar um pouco mais; 

para as pessoas que precisam da Prefeitura, para as pessoas que precisam das entregas 

da Prefeitura, o futuro é amanhã, é já. Eu acho que nós todos estamos tentando fazer isso, 

o Executivo, o Legislativo. Nesta presidência, acho que fizemos muito, com todos, todos 

juntos. Hamilton Sossmeier, meu querido sucessor, antes de tudo um querido amigo, que 

aprendi a respeitar, pela sua ponderação, pela sua bondade, pelos seus princípios, eu me 

sinto muito orgulhoso neste momento de dizer, como eu disse no início, vou ser seu súdito 

na Câmara, mais um dos vereadores, desejando toda felicidade do mundo no seu trabalho, 

desejar à sua família muita compreensão, que vai precisar ter, mas tenho certeza, com esta 

base de princípios, V. Exa. fará um ano muito bonito na presidência, é o que eu desejo; 

tenho certeza de que é o desejo dos 35 vereadores, junto com Vossa Excelência. Viva 

Hamilton Sossmeier como Presidente, viva a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. 

Obrigado! 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Agradeço as palavras do Ver. Idenir 

Cecchim, eu o convido a fazer parte da Mesa conosco.  

O Sr. Sebastião Melo, prefeito municipal de Porto Alegre, está com a palavra. 

 

SR. SEBASTIÃO MELO: A nossa saudação coletiva, afetiva de esperança e mudança do 

ano que começa. Eu estava ali falando com o Hamilton que isso é um rito que acontece, e 

só a democracia nos proporciona isso. Aqui estive na posse do Márcio Bins Ely, que 

cumpriu o primeiro ano sucedido pelo Cecchim, vem o Hamilton e depois vem o outro 

Presidente que encerra os quatro anos de mandato. Então, quero cumprimentar os 

vereadores e as vereadoras, o meu sempre colega de dois anos, Airton, estivemos juntos 
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na Assembleia, uma figura de belíssima convivência. Desejar ao Santini, que também tem 

muita experiência, mas aceitou uma secretaria desafiadora, sucesso. Eu estive, ontem, na 

posse do nosso governador, quero desejar muito sucesso ao governo do Estado, acho que 

nós temos muitas pautas compartilhadas, já disse isso ao governador, da mesma forma 

que nós temos muitas pautas compartilhadas envolvendo a Presidência da República. Eu 

poderia aqui citar muitas, vereadores do PT, mas uma delas é a questão do transporte 

coletivo, habitação, assistência social e tantas outras. E, aliás, eu quero dizer a esta Casa 

que nós vamos formalizar dois convites para o Orçamento Participativo deste ano, que deve 

acontecer em julho, nós gostaríamos muito que o governo do Estado, através dos seus 

representantes – não é, Cassio? –, e o governo federal se fizessem presentes nas 

assembleias do OP, porque eu acho que é um espaço também de diálogo direto com a 

sociedade e que envolve os três entes federados. Acho que é um ganho para esses 

governos estarem juntos ouvindo a população e podendo tomar a decisão juntos.  

Eu queria também dizer que aqui tem dois momentos de agradecimento ao Cecchim, eu já 

tinha feito aqui na sua posse, toda uma história de vida juntos, de caminhada juntos, de 

irmãos de vida. Cecchim, tu foste o equilíbrio da Casa, não tenho dúvida de que o Hamilton 

também será, porque são perfis muito parecidos nesse sentido. Eu acho que o Presidente 

da Casa, e eu tive a oportunidade de ser duas vezes, a gente tem que conviver com a 

divergência, e a divergência só existe na democracia. Aliás, eu acho que está na hora deste 

País se pacificar, tem que respeitar quem pensa diferente. Pensar diferente é da riqueza 

da política e não da pobreza da política. Então, espero que a gente possa dar um passo 

adiante, a democracia está doente. Quando alguém, por ser do partido A, levanta uma tese 

boa, já é contra porque é do partido A. Se a tese é boa, não interessa de onde vem, a 

divergência nos permite isso, e o Presidente da Casa tem que ser o equilíbrio. Então, 

Cecchim, muito obrigado por esta relação republicana, você é da base do governo, mas 

nunca se portou aqui como base do governo enquanto Presidente. Eu quero deixar esse 

registro aqui na Casa: leal, mas se portou como Presidente da Casa. Vocês esperem de 

mim, nestes dois anos, exatamente esse comportamento. Quando me perguntam sobre um 

projeto que foi para o Legislativo, eu posso falar dele até ir para a Câmara de Vereadores, 

a partir do momento em que ele é protocolado na Câmara de Vereadores, a Casa tem a 

sua vida própria. Portanto, muito obrigado, Cecchim, a ti e a toda a Mesa Diretora que 
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esteve contigo, porque tu não governaste sozinho. Muito obrigado de alma, de coração e 

de sentimento. (Palmas.)   

Ao Sossmeier e à nova Mesa que assume com ele, quero dizer que podem contar conosco, 

com o mesmo comportamento, Sossmeier, que a gente teve desde o início do governo, 

com essa relação republicana. Eu não gostaria que nenhum secretário do nosso governo 

fosse convocado nesta Casa. Por quê? Porque os secretários estão todos disponíveis a 

esta Casa nas comissões temáticas e no plenário. Aliás, eu convidei praticamente todo o 

secretariado para estar conosco aqui, e fiz isso nas duas posses que tivemos aqui, para 

trazer o reconhecimento do governo e não do prefeito a esta Casa, porque, de todos os 

cargos que eu ocupei, talvez este tenha sido o que mais me deu orgulho, o de ter sido 

vereador de Porto Alegre, porque é o procurador mais popular de todos; o deputado está 

longe, o federal muito mais, e o vereador não. Então, Hamilton, contem com essa relação; 

acho que nós temos que afinar aqui, afinamos muito com o Cecchim a tecnologia; nós 

temos que acabar com o papel na Prefeitura e esta relação com a Câmara de Vereadores, 

é um ganho. Eu sei que hoje teve uma pequena fila, mas não se faz omelete sem quebrar 

ovos, nós estávamos gastando R$ 7,5 milhões para mandar as guias do IPTU – R$ 7,5 

milhões não é um dinheiro qualquer. Nós temos 30% da nossa população que ainda tem 

dificuldade digital, mas nós estamos fazendo um esforço enorme, dispusemos link para 

milhares de pessoas, e o IPTU, neste ano, é totalmente digital, porque isso vai economizar 

R$ 7,5 milhões, dinheiro que vai sobrar para alguma coisa. Então, quando o vereador faz 

um pedido, se nós integrarmos os nossos sistemas, a gente vai responder mais rápido e 

vai ter muito menos gasto, tendo uma efetividade muito maior.  

Por fim, eu queria dizer, Hamilton, que teremos muitas pautas, como tivemos nesses dois 

anos. E também eu queria fazer um depoimento a favor desta Casa, porque muito se ouve: 

“Na eleição, tem muitos candidatos a vereadores, a Câmara não vai votar”, pois eu quero 

dizer que a Câmara votou todos os projetos que o Executivo mandou para esta Casa, e 

votou bem, divergiu, emendou, fez tudo o que tem que se fazer no Legislativo. Então, eu 

quero dar um depoimento a favor desta Casa, que nunca faltou em nenhuma eleição e 

também não faltou nesta eleição. Contem conosco, nós estaremos num ano desafiador.  

Eu quero propor a esta Casa, Presidente, que, na Comissão de Economia, nós pudéssemos 

produzir um debate intenso nesta Casa, intenso nas nossas entidades representativas dos 
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trabalhadores aos empresários. A reforma tributária que está no Congresso Nacional, as 

duas propostas, atinge profundamente o coração dos municípios. Por que razão? Uma 

delas quer criar um IVA nacional, o que seria um IVA nacional? Eu quero pegar todos os 

impostos do Brasil e botar na mão do governo federal, que já devolve mal, e vai devolver 

pior se botar todo o dinheiro na mão dele. Então, essa proposta não serve aos municípios. 

E a segunda é criar um IVA regional, que é entregar os impostos aos governadores, e os 

prefeitos, que já andam hoje com um chapéu na mão, vão andar com dois chapéus na mão 

em direção aos governadores, em direção ao Presidente da República. Não! Tem que 

simplificar, não pode aumentar imposto, na nossa avaliação, tem que diminuir o tamanho 

da máquina pública que não aguentamos mais com atividade-meio. Bom, definidas as 

competências, então, qual é o dinheiro que vai para cada ente federado? Nós temos três 

impostos, ITBI, IPTU e ISS, qual o que mais cresce? O ISS. Por quê? Porque nas cidades, 

cada vez mais, crescem os serviços. Existem erros nesse processo? Existem. Hoje, por 

exemplo, a empresa Uber transferiu a sua sede para São Paulo, ela opera aqui com 10, 12 

mil carros e paga imposto em São Paulo. Isso está errado, como ocorre em outras 

empresas, mas isso tem como corrigir. Agora não tirar o ISS, não tirar o ITBI e tirar o IPTU 

e botar na mão do governo federal e estadual. Eu sou vice-presidente da Frente Nacional 

de Prefeitos, o Rodrigo, nosso secretário da fazenda, é o vice-presidente de todos os 

secretários, eu quero vir com ele nesta Casa, gostaria de vir no plenário desta Casa e queria 

pedir o apoio de cada vereador, porque vocês representam toda a cidade, mas 

especialmente os que mais precisam. Tirar um centavo das prefeituras é tirar um metro de 

cano onde não chega a água, do esgoto que está a céu aberto, da creche que não tem, e 

de tantas dificuldades que tem na periferia. Então eu queria deixar esse debate aqui posto, 

Presidente, para que nós pudéssemos enfrentar coletivamente. Essa reforma não é do atual 

Presidente, ela vem há 10 ou 15 anos, não estou botando na conta do atual governo, mas, 

como assume o novo governo, ele tem força para fazer que os outros não fizeram. Essa é 

uma reforma que nasceu dentro do Congresso Nacional e que o governo federal vai ter a 

sua opinião, como legitimamente os municípios têm que ter a sua opinião. Um grande ano 

para nós, contem conosco para o bom debate, contem conosco para divergirmos a favor 

de convergências, porque a divergência, para mim, sempre serviu para convergir. E quem 

conviveu aqui nesta Casa, eu fui oposição e fui governo, e o PT sabe como eu fui duro na 
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oposição, mas nunca fui desleal. Os mais velhos sabem disso, Pedro, tu sabes disso. Nesta 

tribuna aqui peguei líderes como Estilac Xavier, como o Marcelo Daneris, e a gente divergia 

muito no campo das ideias, mas vou dar um exemplo, quando o Verle mandou a votação 

da taxa de iluminação pública, o Dib sentava naquela cadeira que está o André Machado, 

eu sentava nesta cadeira que está o Schirmer. Tinha duas inscrições, e eu disse que queria 

ser o primeiro a falar, e o Dib disse que queria ser o segundo, e a gente veio para esta 

tribuna dizer o seguinte: o que está certo está certo, o que está errado está errado, a cidade 

vai ficar às escuras, tem R$ 60 milhões de dívidas, a Prefeitura não tem como pagar, isso 

é segurança pública e nós temos que votar favorável. E nós arrancamos nesta Casa quase 

20 votos, o PT tinha 12 votando favorável, porque a gente precisava aprovar. Não se trata 

de oposição ao governo. Eu lembro que, depois, o jornal Diário Gaúcho estampou os 

vereadores que votaram contra. Que beleza! Eu saí de cinco mil votos e passei para nove 

mil. E digo isso porque eu acho que o maior dos atributos do homem público é ter coragem 

de enfrentar temas difíceis. Eu quero dizer que é a Câmara mais mudancista que eu conheci 

em toda sua história é a deste momento, que tem enfrentado temas como a previdência, 

reformas profundas que mandamos para esta Casa, autorização para vender a Carris e 

tantos outros temas históricos desta Cidade. Muito obrigado, e parabéns pelas mudanças 

que esta Casa está fazendo para a cidade viver um outro patamar. Um abraço a todos.  

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Obrigado, prefeito Sebastião Melo pelo 

seu depoimento. Esta Casa está sempre com as portas abertas, e eu quero neste momento 

transferir a presidência dos trabalhos ao nosso vice-presidente, Ver. Moisés Maluco do 

Bem, para que eu posso fazer o meu pronunciamento. 

 

(O Ver. Moisés Maluco do Bem assume a presidência dos trabalhos.) 

 

PRESIDENTE MOISÉS MALUCO DO BEM (PSDB): O Ver. Hamilton Sossmeier está com 

a palavra. 
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VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Boa tarde a todos, na figura do prefeito 

municipal Sebastião Melo e do nosso vice-prefeito Ricardo Gomes, cumprimento todas as 

autoridades civis, colegas; cumprimento também todas as autoridades eclesiásticas 

presentes, são várias que estão aí; todos os irmãos de fé que estão aí, louvo a Deus pela 

vida de vocês. Quero registrar também, aqui na Mesa, a presença do deputado, agora 

secretário, Ronaldo Santini; também o deputado Airton Lima e o nosso sempre Presidente, 

Ver. Idenir Cecchim. Eu quero também cumprimentar os meus amigos e familiares, não 

poderia ser diferente, a minha esposa Ilizete, os meus filhos Gregori Sossmeier, Jéssica 

Sossmeier, Renan Deliberali; as netas Luíza, Theodora; as noras Miriani, Lenice; os 

integrantes do meu gabinete, que fazem parte também da minha família, porque juntos 

conosco enfrentaram todos os desafios, as batalhas que nós enfrentamos todos os dias; os 

colegas do partido, Giovane Byl, Tanise Sabino; aqueles que nos ajudaram a construir esta 

história, o presidente Everton Braz, Cassio Trogildo e demais colegas desta Casa que 

ajudaram nessa construção, quero agradecer o apoio, o voto de todos, o trabalho de todos 

e o amparo que nós temos tido. Aproveito também para saudar os Presidentes anteriores, 

Márcio Bins Ely, Idenir Cecchim, e, na figura deles, as respectivas Mesas Diretoras, pois 

desempenharam um belíssimo trabalho, ao qual pretendo, com a graça de Deus, dar 

seguimento à altura. 

Por fim, meus cumprimentos à atual Mesa Diretora, aos vereadores Moisés Maluco de Bem, 

Cláudia Araújo, Alvoni Medina, Airto Ferronato, Lourdes Sprenger, Aldacir Oliboni, aos 

meus futuros diretores, que a seguir também serão empossados. Quero dizer que é uma 

grande honra para mim estar aqui, neste dia, na presença de todos vocês, assumindo a 

presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre, Poder Legislativo da capital dos 

gaúchos, pois sabemos que, de acordo com a nossa Constituição Federal, as funções do 

Estado são exercidas por três poderes distintos, teoricamente independentes: o Executivo, 

o Legislativo e o Judiciário. Atrevo-me, aqui, com a devida vênia, a considerar o Legislativo 

o órgão supremo do Estado, por meio da sua grande função que é falar em nome do povo. 

Em nome do povo, é claro, colegas, amigos e vocês que estão conosco, esse é o ideal que 

deve nortear a nossa prática, enquanto representantes dos porto-alegrenses. Nós somos 

esta Casa Legislativa, que é o canal de comunicação entre o Executivo e o cidadão. Para 

cumprirmos essa função temos, obrigatoriamente, que nos despir dos interesses pessoais 



 
Câmara Municipal de Porto Alegre 

Seção de Taquigrafia 
001ª Sessão Especial Híbrida – 5ª SLE – 02JAN2023 

 

 

pág. 11 

 

e partidários, colocando em primeiro plano as necessidades básicas dos cidadãos porto-

alegrenses, porque o poder emana deles. O nosso compromisso, prioridade com a 

vereança, é a assiduidade aos trabalhos parlamentares, seja nas comissões, como também 

no plenário. Somente assim nós vamos garantir uma produção legislativa adequada e eficaz 

para Porto Alegre, conferindo melhor a operacionalidade e agilidade dos setores básicos, 

como educação, saúde e segurança. Neste local, a Casa do Povo, são expressadas 

opiniões políticas, partidárias, inúmeras vezes valores e princípios pessoais, que nos 

identificam com o nosso eleitor, com aquele grupo específico que confiou o seu voto a cada 

um de nós. Porém, ressalto aqui que, quando sentamos nessas cadeiras, representamos 

não somente aqueles que votaram em nós, mas a totalidade dos cidadãos deste Município, 

motivo pelo qual devemos ter e manter o decoro ao expressar e defender as nossas 

convicções. O confronto de ideias e as críticas sempre existirão, pois evidenciam nossa 

característica democrática, mas o bom senso e a elegância ao expressá-las é que elevam 

o nível do debate. Não posso deixar de mencionar aqui o privilégio que terei em ser o 

Presidente desta Casa no ano em que ela completa 250 anos. Que honra e 

responsabilidade será para esta Mesa Diretora! Será, com certeza, um marco para o 

Legislativo da Capital. Teremos como meta neste ano promover a integração dos servidores 

e da sociedade em geral no aniversário da nossa Câmara Municipal. Se trabalharmos na 

Casa do Povo e para o povo, acredito, com o objetivo de tornar o cidadão mais próximo da 

atividade Legislativa desempenhada aqui, nós consideramos fazer um bom trabalho, dando 

continuidade por toda forma de trabalhar que este Legislativo já tem como costumeira. 

Queremos dar continuidade também ao trabalho, às obras e benfeitorias desta Casa 

Legislativa, o que foi iniciado na gestão passada. Quero aqui fazer um parêntese para fazer 

um destaque ao trabalho do ex-Presidente Márcio Bins Ely com relação aos computadores 

desta Casa, pois melhorou muito essa questão que era já uma solução buscada há muito 

tempo. Também a todo trabalho do ex-Presidente Idenir Cecchim durante o ano de 2022, 

e cada vez mais desejando que esse trabalho seja adequado, moderno e equipado para os 

vereadores, funcionários, assessores, estagiários. E aqui eu parabenizo o ex-Presidente 

Idenir Cecchim pelo grande trabalho de 2022, que transformou esta Casa num verdadeiro 

canteiro de obras. Parabéns, vereador, quero fazer esse destaque. Colegas vereadores, 

diretores, funcionários desta Casa, assessores, encaminho o final da minha fala, 
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convidando todos vocês a pegarem juntos com esta presidência e com a Mesa Diretora, 

pois temos um grande 2023 pela frente. Conto com todos vocês! Termino honrando aquele 

que me trouxe até aqui, e para isso deixo o Salmo 127, versículo 1, com a palavra final: “Se 

o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardar 

a cidade, em vão vigia a sentinela.” Deus abençoe a todos. 

 

Vereadora Cláudia Araújo (PSD): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

Boa tarde, Presidente; nosso 1º Vice-Presidente, Ver. Moisés Maluco do Bem; 

cumprimentar nosso prefeito Sebastião Melo; deputados; cumprimentar o nosso ex-

presidente, colega, Ver. Idenir Cecchim, sempre pronto a nos acolher durante o ano 2022; 

parabenizar o nosso Presidente Hamilton Sossmeier, tenho certeza de que a nossa gestão 

será também plural, uma gestão ímpar, que vai acolher todas as demandas e tentar resolver 

da melhor forma possível. Mas eu queria trazer hoje uma história minha que eu acho que é 

muito importante. Eu sou política desde 2016. Antes eu era só amiga de alguns, conhecida 

de outros, mas não era política. Em 2016, eu concorri pela primeira vez, fiquei como 4ª 

suplente. Eu assisti a posse, onde estão as taquígrafas, dos eleitos, eu estava muito triste 

– feliz, por aqueles que se elegeram, mas muito triste por eu não ter me elegido –, pois eu 

tinha uma sede muito grande de fazer a diferença na vida das pessoas, e Deus disse: não 

é a hora ainda, minha filha; espera porque tu vais precisar fazer a tua parte no momento 

certo. Dois anos e meio depois, eu assumi esta Casa como suplente, porque Deus assim 

desejou; e, por um ano e meio, fiquei como oposição à gestão. Em 2020, me elegi como 

titular, estou no segundo ano de mandato, e hoje eu trabalho em prol de uma gestão que 

faz a diferença na vida de Porto Alegre, do nosso prefeito Sebastião Melo, eu sou vice-líder 

do governo. Aquela menina sentada ali, nem tão menina assim, queria muito fazer parte da 

gestão, queria muito construir junto com o Executivo e com o Legislativo, se tornou 

vereadora titular. Hoje eu faço parte desta gestão. Fui presidente da Comissão de Saúde e 

Meio Ambiente no ano de 2022, o que muito me honrou, porque é um tema que, para mim, 

é muito importante, a questão da saúde, dentre tantos outros. Por 30 anos na minha vida, 

eu carreguei sacolas, assim como o prefeito carregou caixas na Ceasa, então a gente sabe 

e valoriza a importância do trabalho na vida das pessoas. Nós estamos aqui, prefeito 

Sebastião Melo, para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sou a vereadora chata, a 



 
Câmara Municipal de Porto Alegre 

Seção de Taquigrafia 
001ª Sessão Especial Híbrida – 5ª SLE – 02JAN2023 

 

 

pág. 13 

 

vereadora que está sempre correndo atrás e buscando alternativas para acolher as 

pessoas, independente de em quem elas votem. Eu preciso do voto, eu preciso estar aqui, 

mas eu preciso de uma Porto Alegre para todos nós, uma Porto Alegre realmente alegre 

que mude a vida da maioria das pessoas, e é para isso que a gente está nesta gestão. Hoje 

eu estou muito feliz de poder estar sendo nomeada como a 2ª Vice-Presidente desta Mesa 

Diretora num ano em que a gente comemora 250 anos da Câmara Municipal de Porto 

Alegre. Que nós tenhamos saúde para podermos fazer a diferença e seguirmos trabalhando 

cada vez mais por aqueles que mais precisam. Parabéns, prefeito, pelo seu trabalho, 

porque eu reconheço que o senhor realmente é uma pessoa incansável, parabéns a nossa 

Câmara, parabéns ao nosso Presidente Idenir Cecchim, que  esteve à frente dos nossos 

trabalhos e que nós possamos seguir juntos trabalhando pelo povo de Porto Alegre. Muito 

obrigada. 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB):  Obrigado. Ver.ª Cláudia Araújo.  

 

Vereador José Freitas (REP): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

Presidente Hamilton, cumprimento nosso prefeito Sebastião Melo; nosso querido Ver. 

Moisés, atual Vice-Presidente; Ver. Idenir Cecchim, deputado Airton, deputado Santini; 

quero apenas, Ver. Hamilton, desejar sucesso nesta caminhada, a gente sabe que é árdua, 

nós vamos ter muitas lutas pela frente, mas sabemos que vão ser todas vitoriosas. Pode 

contar comigo, conte com a minha equipe, pode contar com meu gabinete, conta com o 

Republicanos. Que Deus continue abençoando todos nós. Um abraço. 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Obrigado, Ver. José Freitas. 

 

Vereadora Comandante Nádia (PP):  V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do 

orador.) Presidente Ver. Hamilton Sossmeier, quero aqui cumprimentar nosso querido Ver. 

Moisés, presidindo os trabalhos desta sessão; prefeito Sebastião Melo; deputados aqui 

presentes; nosso sempre querido Ver. Idenir Cecchim, muito obrigado por fazer parte da 

tua Mesa Diretora, uma Mesa Diretora que, junto com 36 vereadores, entregou de volta 

para o Executivo R$ 51 milhões. (Palmas.) Isso é aplaudível com certeza. Voltam para os 
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cofres para atender aqueles que mais necessitam. Querido Luiz Afonso, em teu nome aqui, 

cumprimento toda esta Casa e te cumprimento, Hamilton, assim como Ilizete e toda a tua 

família, teus amigos que aqui vieram. Desejo que a tua permanência conosco neste um ano 

seja harmônica, que tu tenhas uma mão firme, mas sempre democrática, que possas ser 

guiado por Deus para que todos os trabalhos que devem acontecer nesta Casa – não é 

fácil administrar e presidir 35 líderes, todos aqui são líderes –, que tu faças, assim como 

fez Idenir Cecchim, uma boa gestão, que tenho certeza de que vai estar nessa tua 

caminhada. Conte com esta vereadora; parabéns mais uma vez. Viva 2023, que seja um 

ano de boas conquistas. 

 

Vereador Pedro Ruas (PSOL): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

(Saúda os componentes da Mesa e demais presentes.) A ideia aqui, Hamilton, é te 

transmitir – e aqui faço em nome do PSOL – a nossa disposição de trabalharmos em 

conjunto. Nós sabemos das tuas intenções, nós conhecemos a tua biografia e o teu 

compromisso com a cidade; passa pela Câmara, na verdade, o crivo de muitas coisas 

fundamentais para a capital do Rio Grande; passarão muitas propostas pelas tuas mãos, 

numa análise que, mais tarde, fica geral da Mesa, talvez de toda Câmara Municipal. Por 

isso, fica aqui o nosso abraço, os votos de um grande ano e de uma feliz gestão. Um abraço, 

Sossmeier, conte conosco. 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Obrigado, Ver. Pedro Ruas, pelo carinho. 

Quero fazer uma observação do nosso querido vereador – foi o primeiro que me 

cumprimentou quando cheguei na Casa, o Ver. Robaina, e eu tive o privilégio de sentar, 

por dois anos, ao seu lado, e aprender muito com Vossa Excelência.  

 

Vereador Roberto Robaina (PSOL): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do 

orador.) (Saúda os componentes da Mesa e demais presentes.) Eu quero também, neste 

caso, prezado Hamilton, em nome da oposição, fazer-te essa saudação. Eu também 

lembrava disso, quando tu chegaste aqui como vereador, sempre com essa tua humildade 

e, ao mesmo tempo, com a capacidade de trabalho. Na anterior legislatura, tivemos muitas 

ações em comum, lutas em comum, lutas que não foram fáceis; sei inclusive que tu foste 
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um vereador que trabalhou praticamente durante todo o tempo, quase não fez campanha 

eleitoral, a tua campanha eleitoral foi muito curta, tu não paraste de trabalhar aqui na 

Câmara de Vereadores e agora estás como Presidente da Câmara. Eu tenho certeza de 

que, como Presidente da Câmara, tu vais exercer um mandato democrático, por isso que 

nós, em nome da oposição, fazemos esta saudação. Nós temos muita confiança nesse teu 

estilo de trabalho, humildade e, ao mesmo tempo, uma ideia de escutar os diferentes, e por 

isso que eu creio que, de fato, vai se ter uma ótima gestão com Hamilton Sossmeier de 

Presidente da Câmara. Obrigado. 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Obrigado, Ver. Roberto Robaina.  

 

Vereador Aldacir Oliboni (PT): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

Nobre Presidente, Ver. Hamilton, obrigado pelo aparte. (Saúda os componentes da Mesa 

e demais presentes.) Primeiro, Hamilton, nossa satisfação de poder ter votado contigo, ter 

te eleito Presidente da Casa. É importante o que o Cecchim falou, nessa ideia de 

reconhecer aqui os mandatos, as lideranças, a compreensão de diálogo que o Legislativo 

precisa ter com a sociedade. Creio que nós, por mais que um Presidente faça, tenhamos 

que sempre avançar. Eu poderia dizer a V. Exa. que a Língua Brasileira de Sinais é algo 

que nós temos que avançar muito. Nós aprovamos aqui projetos importantes que dialogam 

com a sociedade, mas a sociedade precisa ouvir o que o vereador está falando, o que as 

audiências públicas estão pleiteando, o que as comissões estão discutindo na cidade e, 

inclusive, o próprio prefeito, quando vem à Câmara, interagir com a Câmara e com a 

sociedade. O Orçamento Participativo é uma ferramenta que todos os governos acabaram 

utilizando, que é muito importante a democracia participativa, creio que o Legislativo tenha 

também que interagir nesse sentido, criar um mecanismo de dar uma marca na sua gestão. 

Nós vamos estar na Mesa juntos, com certeza, vamos ter muitas ideias para poder colocar 

em prática. Então, hoje é um dia de saudar não só os que chegam, mas também 

operacionalizar uma boa gestão. A Câmara tem um orçamento significativo, é importante 

que esse recurso seja bem destinado e que seja também para os servidores, falta de 

servidores, assim por diante. Um bom mandato a ti e a toda Mesa Diretora, como também 



 
Câmara Municipal de Porto Alegre 

Seção de Taquigrafia 
001ª Sessão Especial Híbrida – 5ª SLE – 02JAN2023 

 

 

pág. 16 

 

um bom mandato a todos os colegas vereadores. Um feliz ano novo, que Deus nos proteja 

e seja de fato muito profícuo o ano de 2023. Obrigado. 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Obrigado, Ver. Aldacir Oliboni.  

 

Vereador Gilson Padeiro (PTB): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

Queria fazer uma saudação especial ao nosso sempre Presidente Idenir Cecchim, pois 

fizeste uma baita de uma gestão em 2022 que nos orgulha muito. Eu me senti muito feliz 

com a tua presidência. Queria fazer uma saudação ao deputado Ronaldo Santini, ao Airton 

Lima, ao nosso prefeito Sebastião Melo, e até tomamos banho na praia do Lami sábado 

agora – também fazer uma saudação especial ao nosso 37 aqui –, não estou mentindo, 

estou falando a verdade, um cara que gosta, a água está boa e está limpa, e fazer uma 

saudação especial e saudar o Presidente agora em exercício, meu amigo, meu Presidente, 

presidente do PSDB Municipal, Moisés Maluco do Bem, nosso Vice-Presidente na Mesa 

Diretora. Estou muito contente, muito feliz, o PSDB hoje está muito feliz com a sua 

indicação. Eu falo isso em nome da bancada, eu falo em nome do Moisés, eu falo em nome 

do Kaká, que também está nos deixando agora, está indo para a Assembleia; eu falo em 

nome do Ramiro, e também dou as boas-vindas ao Conselheiro Marcelo, que a partir do 

dia 1º de fevereiro vai estar aqui. Quero dizer para ti, meu novo Presidente, que me honra 

muito, gosto muito da tua pessoa, Presidente agora e vereador desta Casa, e dizer que 

pode contar com a gente aqui para podermos fazer um trabalho muito bom neste ano de 

2023. Um abraço a todos e sucesso. (Palmas.) 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Obrigado, Ver. Gilson Padeiro.  

 

Vereadora Lourdes Sprenger (MDB): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do 

orador.) A minha saudação ao Presidente em exercício, meu colega Moisés, ao nosso 

prefeito, aos deputados aqui presentes, ao nosso ex-Presidente, colega Idenir Cecchim, ao 

37, que é como nós chamamos usualmente, ao Presidente Sossmeier – me incluo na Mesa 

Diretora –, aos seus familiares, aos convidados, ao nosso secretariado aqui presente, 

secretariado do Município; quero dizer que estarei à disposição e me sinto muito honrada. 
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Já fiz parte da Mesa Diretora com o nosso querido Reginaldo Pujol, e vamos trabalhar pela 

administração da Câmara, por decisões parlamentares que venham a contribuir com o 

Município. Parabéns! Feliz 2023 a todos. (Palmas.) 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB):  Obrigado, Ver.ª Lourdes Sprenger.  

 

Vereador Alexandre Bobadra (PL): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

Presidente, vou ser bem breve. Nós estamos vivendo um momento importante da nossa 

Casa, quero cumprimentar o Luiz Afonso, o nosso 37; nosso deputado amigo, Santini, 

grande parceiro; nosso Vice-Presidente, Presidente em exercício, Ver. Moisés Maluco do 

Bem; prefeito Melo; deputado Airton Lima; nosso ex-Presidente Cecchim; quero dizer que 

o primeiro Presidente, Ver. Márcio, fez uma boa gestão; o Ver. Idenir Cecchim fez uma 

excelente gestão; tenho certeza de que o Ver. Hamilton Sossmeier, nosso grande 

comandante aqui, vai fazer do terceiro ano uma gestão excepcional. Quero agradecer as 

parcerias, o aprendizado que eu tive aqui, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. 

Tenho orgulho de ser “melista”, eu não acredito muito nos partidos, acredito nas pessoas, 

e tenho certeza de que, se nós estivermos juntos, conseguiremos avançar mais para a 

cidade de Porto Alegre. Na última gestão, devolvemos mais de R$ 50 milhões, e esperamos 

que, neste terceiro ano legislativo, possamos fazer um bom mandato, pensando em 1,5 

milhão de pessoas, inclusive nas nossas crianças. Obrigado a todos. 

 

Vereadora Mônica Leal (PP):  V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

Presidente Hamilton Sossmeier; nosso ex-Presidente Idenir Cecchim, com quem tive a 

honra de compor a Mesa Diretora; deputado; prefeito; Presidente em exercício; nosso 

Ronaldo Santini, representando o governador; diretor legislativo, nosso 37; eu gostaria de 

te cumprimentar, agradecer o privilégio de ter feito parte da Mesa, da gestão do Ver. Idenir 

Cecchim, foi realmente muito importante, trabalhamos. E queria dizer algo que eu ouvi do 

meu pai, quando eu fiz o meu juramento de vereadora, eu me virei para ele e perguntei: 

“Qual o conselho que tu me dás para ser uma boa parlamentar e, quem sabe um dia, 

Presidente da Câmara?” E ele me disse: “Segue a lei; seguindo a lei, tu nunca vais errar.”  

É isso que eu tenho para te dizer, essa é a melhor forma de fazer política, e principalmente, 
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Hamilton, quando nós temos, no comando, um prefeito, como o Sebastião Melo, eu presidi 

esta Casa em momentos muitos turbulentos, quando o prefeito foi o Marchezan, e ele via o 

Legislativo de uma forma diferente que o Melo vê que é com muito respeito. O Legislativo 

é um poder autônomo e independente. E quando nós temos um prefeito que entende e 

respeita esta instituição, este Legislativo, tudo se torna mais fácil. Então, eu tenho certeza 

de que a tua gestão será de muito sucesso. Parabéns, conta comigo, um abraço a todos. 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB):  Obrigado, Ver.ª Mônica Leal.  

 

Sr. Pablo Melo: Vossa Excelência permite um aparte? (Assentimento do orador.) (Saúda 

os componentes da Mesa e demais presentes.) Com a nossa volta aqui à Câmara, nós 

renovamos o nosso compromisso de trabalhar pelo governo, mas principalmente pela 

melhoria da vida das pessoas da nossa capital. Quero fazer essa intervenção para 

congratular o nosso novo Presidente Hamilton Sossmeier, eu que assumi desde o primeiro 

dia da legislatura, tive como Presidente o Ver. Márcio Bins Ely, e quero fazer uma 

homenagem muito especial ao meu amigo Idenir Cecchim. Cecchim, eu sou nascido e 

criado politicamente dentro do MDB, onde milito desde os meus 17 anos, hoje tem 41, e tu 

sempre foste um exemplo, para todos nós, de retidão, de moralidade, de uma escola política 

que vem desde o Pedro Simon, que passa pelo prefeito Melo, pelo prefeito Fogaça, enfim, 

figuras que dignificam e honram a atividade pública. Então, por isso, para mim foi uma 

honra, desde o primeiro dia, como vereador desta cidade, como amigo e como colega, tê-

lo como líder do governo, líder da nossa bancada e um grande Presidente que dá tamanho 

a esta Casa e trouxe equilíbrio num ano de projetos importantes que a Câmara de Porto 

Alegre precisava aprovar. Por isso, meu amigo, parabéns pelo trabalho. Parabéns, 

Hamilton, pelo grande trabalho que tu realizarás e conte com este modesto vereador para 

fazer um grande trabalho para todos os porto-alegrenses. Um grande abraço. 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB):  Obrigado, Pablo Melo.  

 

Vereador Márcio Bins Ely (PDT): Vossa Excelência permite um aparte? (Assentimento do 

orador.) (Saúda os componentes da Mesa e demais presentes.) Aqui estamos aqui 
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cumprindo a sequência de um acordo em favor da cidade, em favor das pessoas, em favor 

das causas coletivas, prefeito, para o bom andamento da Câmara. Tive a honra de assinar 

todos os documentos ao lado do Ver. Hamilton, porque eu era o Presidente da Câmara e 

ele era o 1º Secretário, no primeiro ano. Então tenho certeza de que é um vereador que vai 

muito bem nos conduzir. Em meu nome e em nome do Ver. João Bosco Vaz, em nome da 

nossa bancada do PDT, tivemos um ano duro, perdemos o Ver. Mauro Zacher, mas hoje é 

um dia de esperança, faço essa homenagem, mas queremos aqui também renovar os votos 

de um bom 2023, que seja um ano profícuo. Tenho certeza, prefeito Melo, de que os 

debates sobre o Plano Diretor chegarão também a esta Casa. Tivemos, por conta da 

pandemia, um tempo maior para essa revisão, mas tenho certeza de que já estamos 

avançando no Executivo com essa pauta que se avizinha aqui no Legislativo. Então são 

causas importantes da estruturação da cidade, digamos assim, da espinha dorsal, do 

esqueleto da estruturação urbana. Um debate muito importante se avizinha para a Cidade, 

que eu tenho certeza que o senhor vai saber conduzir muito bem. Então ficam aqui os votos 

de pleno êxito e sucesso, realizações; que este seja um bom ano de muita produtividade e 

que possa render bons frutos para a cidade. Um grande e fraterno abraço. 

 

Vereador Jonas Reis (PT): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) Neste 

aparte, agradeço a oportunidade; cumprimento V. Exa. por estar assumindo a presidência 

da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que representa aqui todas as diferenças e toda 

a diversidade de mais de um milhão e 500 mil habitantes. No nome prefeito, cumprimento 

a Mesa e cumprimento também o Cecchim, nosso Presidente que, por hora, passa o cargo, 

mas quero desejar uma boa gestão a toda a Mesa Diretora, também às comissões que vão 

assumir, que a gente possa cada vez mais abrir as portas do Parlamento Municipal a toda 

a cidadania e também aos visitantes que vêm de várias regiões. Esta é uma Casa plural, é 

uma Casa que gosta de diálogo, gosta de debate, às vezes, acalorados, mas a gente sabe 

que o bem comum é o norte que a gente precisa perseguir muito, e eu sei que V. Exa., toda 

Mesa e os demais vereadores vamos estar aqui representando a população que nos 

conferiu essa dádiva, que é o mandato parlamentar por mais dois anos. Desejo um ótimo 

2023, que a gente tenha muita saúde e que possa, cada vez mais, escrever a história de 

Porto Alegre a muitas mãos. Um abraço. 
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Vereador Cassiá Carpes (PP):  V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

Permita-me, Presidente, primeiro homenagear a Mesa, o nosso prefeito Sebastião Melo – 

gostei do corte de cabelo, bem rente –, ao deputado Airton, grande abraço. Cecchim, antes 

de falar ao atual Presidente queria parabenizar a tua gestão, o teu comportamento, a tua 

altivez aqui no comando da Casa, não é fácil. Quero saudar o nosso futuro Presidente da 

Casa, Moisés Maluco do Bem, vice neste ano, Presidente no ano que vem. Eu quero saudar 

meu colega Santini, um grande abraço, prazer em te ver aqui com saúde; saudar o nosso 

37, o Luiz Afonso, que comanda os trabalhos. Ver. Hamilton, eu sento pertinho de ti ali, a 

gente conversa bastante, tenho uma admiração muito grande pelo amigo, faça uma grande 

administração. Mas eu aprendi na minha vida política que nós temos que ter coragem de 

dizer não, que é o mais difícil; político gosta de dizer sim, sim, sim e vai no embalo. Na hora 

em que tiver a convicção, diga não. O não pode significar para nós também uma colocação 

de novos rumos, novas circunstâncias. Tenho certeza de que terá o nosso apoio, da Mesa 

e do nosso Plenário; quando tiver dificuldade, traga para o Plenário, o Plenário é soberano, 

e é aqui que nós temos que decidir as coisas, e eu tenho certeza de que o amigo vai fazer 

isso. Desejo uma administração maravilhosa. É um homem sensato, correto, sensível às 

causas mais prementes desta Casa, e eu tenho certeza de que vai fazer, e nós vamos 

ajudar, para fazer um grande governo nessa Mesa Diretora da Casa. Um grande abraço! 

Saúde! E que tenham um excelente ano de 2023! Contem conosco. Um grande abraço! 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Obrigado, Ver. Cassiá Carpes.  

 

Vereador Alvoni Medina (REP): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

Boa tarde ao nosso novo Presidente, também à Mesa Diretora. (Saúda os demais 

presentes.) Quero dizer que é uma honra poder fazer parte também desta nova Mesa, como 

1º Secretário. Eu tenho certeza de que o Ver. Hamilton, à frente da Câmara de Vereadores, 

vai fazer um bom trabalho, juntamente com todos nós, que estaremos ali para apoiá-lo, 

para ajudá-lo e tenho certeza de que os demais vereadores também estarão do nosso lado, 

para que nós possamos realmente fazer uma gestão de 2023 que venha trazer à nossa 

Câmara de Vereadores honra a todos aqueles que fazem parte deste momento tão 
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especial. Um abraço especial a todos! Vida longa ao Ver. Idenir Cecchim, que fez um 

excelente trabalho em 2022, foi uma honra também estar ao lado dele, fazer parte 

também... (Problemas de conexão.) ... Câmara de Vereadores também na gestão do Ver. 

Idenir Cecchim, um trabalho excelente... (Problemas de conexão.) ... Hamilton Sossmeier. 

Um abraço especial a todos, a todos os pastores que estão aí também, fazendo parte deste 

momento tão especial. Um abraço a todos e uma boa noite. 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Obrigado, Ver. Alvoni Medina.  

 

Vereador Giovane Byl (PTB): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

(Saúda os componentes da Mesa e demais presentes.) Boa tarde, meu Presidente Hamilton 

Sossmeier, Presidente em exercício Moisés Maluco do Bem, cumprimentando V. Exa. 

cumprimento todos os demais vereadores. Quero saudar o Presidente Cecchim, de quem 

tive a honra e o privilégio de ser Vice-Presidente. Aprendi muito contigo, Cecchim, com tua 

maneira sensata, séria e responsável de conduzir esta Casa. Eu tenho a certeza de que 

fica um legado para a posteridade aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela 

parceria, pela lealdade. Quero dizer, Hamilton, que eu tenho muito orgulho de ser teu colega 

de bancada, me recebeste muito bem, tem sido um parceiro e um grande professor nessa 

jornada. Eu tenho a certeza de que a Câmara ganha muito, a nossa capital do Rio Grande 

do Sul ganha muito, tendo tu como Presidente, um homem que tem um compromisso 

eclesiástico, tem uma história na instituição eclesiástica, na Igreja Quadrangular, e eu tenho 

certeza de que a tua seriedade e a tua postura vão fazer com que a harmonia, o diálogo e 

a democracia prevaleçam no nosso Legislativo no ano de 2023. Então que Deus te abençoe 

grandemente, com muita sabedoria, que tenhas muita saúde, e tenho certeza de que farás 

um grande mandato. Um forte abraço! Conta comigo, estou sempre junto contigo, conta 

com a gente aí, e forte abraço a todos. 

 

Vereador Claudio Janta (SD): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) Boa 

tarde a todos, boa tarde, Hamilton, que chega aí na presidência da Câmara de Vereadores 

de Porto Alegre, como vários já disseram, com a tua sensatez, calma, segurança e firmeza, 

que tu tens, ao longo do tempo que a gente convive, nos mostrado. Quero saudar o 
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Cecchim, que realmente fez uma grande administração, deu outra cara para a Câmara de 

Vereadores de Porto Alegre, não só na questão de a Câmara aparecer no todo para a nossa 

cidade, mas também permitiu que a Câmara votasse e trabalhasse durante todo o período 

eleitoral, deu uma agilidade muito grande à Câmara, deu o que era necessário para todos 

nós seguirmos ajudando o povo de Porto Alegre. Quero saudar aqui o prefeito Melo, de 

cujo governo tenho orgulho de ser líder na Câmara de Vereadores, seu vice, Ricardo 

Gomes, o deputado Santini. 

 

Vereador Airto Ferronato (PSB): V. Exa. permite um aparte? (Assentimento do orador.) 

Estimado Presidente Hamilton; Ver. Moisés Maluco do Bem, 2º Vice-Presidente; trazer um 

abraço ao nosso prefeito Melo; ao nosso ex-Presidente, Ver. Idenir Cecchim; ao deputado 

Airton; e ao secretário Santini; e também um abraço ao Luiz Afonso, nosso diretor 

legislativo. Eu quero aproveitar esta oportunidade, primeiro, para cumprimentar o Cecchim, 

e cumprimentando-o, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras que compuseram a 

Mesa Diretora passada; e as servidores, diretores do momento aí contigo. Também 

cumprimentar a nova Mesa Diretora, da qual eu faço parte, Presidente Hamilton, estaremos 

juntos e vamos trabalhar pela Câmara, pela cidade e pelos nossos cidadãos, homens e 

mulheres de Porto Alegre. Um abraço e obrigado. 

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Obrigado, Ver. Airto Ferronato, o senhor 

também fará parte da Mesa Diretora de 2023. 

Por fim, eu quero agradecer a todos, agradecer aos amigos que vieram participar conosco, 

abençoando com suas presenças o local, este lugar, esta Casa do Povo; e também 

agradecer a todos os funcionários da Casa, que têm sempre trabalhado, que, em 2023, 

possamos andar juntos. Muito obrigado a todos que vieram participar conosco. Obrigado. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE MOISÉS MALUCO DO BEM (PSDB): De imediato, devolvo a presidência 

dos trabalhos ao nosso Presidente Hamilton Sossmeier. 

 

(O Ver. Hamilton Sossmeier reassume a presidência dos trabalhos.) 
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PRESIDENTE HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Passamos à posse das comissões 

permanentes para a Sessão Legislativa de 2023. O diretor Luiz Afonso está com a palavra 

para nominar os integrantes das comissões permanentes. 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Comissão de Constituição e 

Justiça – CCJ: Ver. Claudio Janta; Ver.ª Comandante Nádia; Ver. Felipe Camozzato; Ver. 

Márcio Bins Ely; Ver. Idenir Cecchim; Ver.ª Laura Sito e Ver. Ramiro Rosário. Comissão de 

Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul – CEFOR: Ver. Airto Ferronato; Ver.ª Bruna 

Rodrigues; Ver. João Bosco Vaz; Ver.ª Mari Pimentel; e Ver. Roberto Robaina. Comissão 

de Urbanização, Transportes e Habitação – CUTHAB: Ver. Cezar Augusto Schirmer; Ver.ª 

Fernanda Barth; Ver. Jessé Sangalli; Ver.ª Karen Santos; Ver. Leonel Radde; e Ver. Moisés 

Maluco do Bem. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude – CECE: Ver.ª 

Daiana Santos; Ver. Gilson Padeiro; Ver. Giovane Byl; Ver. Jonas Reis; e Ver. Mauro 

Pinheiro. Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana – 

CEDECONDH: Ver. Alexandre Bobadra; Ver. Alvoni Medina; Ver. Cassiá Carpes; Ver. Kaká 

D'Ávila; Ver. Pedro Ruas; e Ver. Matheus Gomes. Comissão de Saúde e Meio Ambiente – 

COSMAM: Ver. Aldacir Oliboni; Ver.ª Cláudia Araújo; Ver. José Freitas; Ver.ª Lourdes 

Sprenger; Ver.ª Mônica Leal; e Ver.ª Psicóloga Tanise Sabino. 

 

PRESIDENTE HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Declaro empossadas as comissões 

permanentes.  

Passamos à eleição da composição da Comissão Representativa para a Sessão Legislativa 

de 2023.  

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo):  Comissão Representativa 

para 2023: Ver. Jessé Sangalli; Ver.ª Lourdes Sprenger; Ver.ª  Mari Pimentel; Ver.ª Daiana 

Santos; Ver. Márcio Bins Ely; Ver. Alexandre Bobadra; Ver.ª Mônica Leal; Ver. Airto 

Ferronato; Ver.ª Fernanda Barth; Ver.ª Cláudia Araújo; Ver. Moisés Maluco do Bem; Ver. 

Roberto Robaina; Ver. Aldacir Oliboni; Ver. Hamilton Sossmeier; Ver. Alvoni Medina; Ver. 

Claudio Janta; Ver. Pedro Ruas; Ver. Jonas Reis; Ver. Gilson Padeiro. 
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PRESIDENTE HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Em votação a composição da Comissão 

Representativa para 2023 (Pausa.) Os Srs. Vereadores que a aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) APROVADA.   

Declaro empossada a Comissão Representativa. 

Solicito ao diretor legislativo que informe os líderes e vice-líderes das bancadas, líder do 

governo e da oposição.  

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Ver. Roberto Robaina, líder 

da bancada de oposição; Ver. Aldacir Oliboni, vice-líder da bancada de oposição; Ver. 

Jessé Sangalli, líder da bancada do Cidadania; Ver. Idenir Cecchim, líder da bancada do 

MDB; Ver.ª Lourdes Sprenger, 1ª vice-líder da bancada do MDB; Ver.ª Mari Pimentel, líder 

da bancada do Partido NOVO; Ver. Felipe Camozzato, vice-líder da bancada do Partido 

NOVO; Ver. Márcio Bins Ely, líder da bancada do PDT; Ver. João Bosco Vaz, vice-líder da 

bancada do PDT; Ver. Mauro Pinheiro, líder da bancada do PL; Ver. Alexandre Bobadra, 1º 

vice-líder da bancada do PL; Ver.ª  Mônica Leal, líder da bancada do PP; Ver.ª Comandante 

Nádia, vice-líder da bancada do PP; Ver. Airto Ferronato, líder da bancada do PSB; Ver.ª  

Fernanda Barth, líder da bancada do PSC; Ver.ª Cláudia Araújo, líder da bancada do PSD; 

Ver. Pedro Ruas, líder da bancada do PSOL; Ver. Roberto Robaina, vice-líder da bancada 

do PSOL; Ver. Jonas Reis, líder da bancada do PT; Ver.ª Laura Sito, 1ª 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. Giovane Byl, vice-líder da bancada do PTB; Ver. 

José Freitas, líder da  bancada do Republicanos; Ver. Alvoni Medina, vice-líder da  bancada 

do Republicanos; Ver. Claudio Janta, líder da bancada do Solidariedade. Demais bancadas 

poderão efetuar as indicações agora ou no início da Sessão Legislativa Ordinária em 

fevereiro. 

 

PRESIDENTE HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Convido os componentes da nova Mesa 

Diretora a fazerem parte da Mesa.  

Vamos fazer a indicação dos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes. 
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SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Passemos a anunciar 

aquelas comissões que já encaminharam a indicação dos respectivos presidentes e vice-

presidentes. 

Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana – 

CEDECONDH: Ver. Kaká D’Ávila, presidente; Ver. Alexandre Bobadra, vice-presidente. 

Comissão de Saúde e Meio Ambiente – COSMAM: Ver. José Freitas, presidente; Ver.ª 

Cláudia Araújo, vice-presidente. 

Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul – CEFOR: Ver.ª Mari 

Pimentel, presidente; Ver.ª Bruna Rodrigues, vice-presidente. 

Comissão de Constituição de Justiça – CCJ: Ver. Idenir Cecchim, presidente. 

Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação – CUTHAB: Ver.ª Karen Santos, 

presidente; Ver.ª Fernanda Barth, vice-presidente. 

Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude – CECE: Ver. Mauro Pinheiro, 

presidente. 

Apregoo documento firmado pelas vereadoras Mônica Leal, Cláudia Araújo, Fernanda 

Barth, Comandante Nádia, Psicóloga Tanise Sabino, Mari Pimentel e Lourdes Sprenger, 

por meio do qual informam que a Ver.ª Mônica Leal ocupará o cargo de Procuradora da 

Mulher neste Legislativo (documento 0486498, SEI nº 038.00062/2022-16). (Palmas.) 

Apregoo comunicado, de autoria do Ver. Cezar Augusto Schirmer, por meio do qual informa 

a sua investidura, no dia 2 de janeiro de 2023, no cargo de secretário municipal de 

planejamento e assuntos estratégicos. 

 

PRESIDENTE HAMILTON SOSSMEIER (PTB):  Em razão da licença para desempenhar 

cargo público do Ver. Cezar Augusto Schirmer a partir do dia 02 de janeiro de 2023, declaro 

empossado o Ver. Pablo Melo, nos termos regimentais, que integrará a Comissão de 

Urbanização, Transportes e Habitação – CUTHAB. 

 

SR. JOSÉ LUIS ESPÍNDOLA LOPES (Mestre de Cerimônias): Gostaríamos de registrar 

a presença do presbítero Bruno Beltrão, representante da Igreja Pentecostal Assembleia 

de Deus – IPAD – Restauração.  

Convidamos a todos os presentes para ouvirem, em pé, o Hino Rio-Grandense. 
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(Ouve-se o Hino Rio-Grandense.) 

 

PRESIDENTE HAMILTON SOSSMEIER (PTB): Declaro encerrada a presente sessão. 

Convoco os Srs. Vereadores e as Sras. Vereadoras para a 001ª Sessão Ordinária da 3ª 

Sessão Legislativa Ordinária da XVIII Legislatura a ser realizada no dia 1º de fevereiro de 

2023, às 14h. Um ano de 2023 muito abençoado para todos, em nome da Mesa Diretora. 

 

(Encerra-se a sessão às 18h58min.) 

 
 

 

 
 

 


