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VEREADOR CLÀUDIO JANTA (SD) – Comunicação de Líder: Sra. 

Presidente, colegas vereadores, acho que, sobre essa questão, não 

temos mais nada para falar, está toda esclarecida. Eu só quero deixar 

uma pergunta sobre o que estava falando com o Ver. Pablo Mendes 

Ribeiro. Se o governo tem tanta pressa, porque esperou esses 90 

dias para cobrar uma posição da Presidência, da Mesa, da CCJ e 

desse plenário. Estou vendo isso aí como, simplesmente, uma 

desculpa para a sociedade, caso não possa vir cobrar o IPTU. 

Quero falar de outra coisa que acho que é tão importante ou mais do que o IPTU para a 

cidade de Porto Alegre. O Ver. Cassio Trogildo fala, antes de se entrar nessa discussão 

do IPTU, do projeto que aprovamos aqui e que saiu na imprensa: “Trinta e seis 

Vereadores terão R$ 1 milhão em emendas”. E as pessoas começaram a nos ligar, 

perguntando o seguinte: “Onde tu vais botar as emendas?”, “O que tu vais fazer com a 

emenda?”. Começou a virar um bom problema, Ver. Cassio Trogildo, para todos nós.  

Queria dizer, Ver. Cassio, que, se o senhor propuser uma alteração, novamente, na Lei 

Orgânica do Município, para que todo o orçamento seja impositivo, o senhor pode contar 

com a minha assinatura e pode contar com o meu voto em duas votações.  

Isso nós temos que mudar, porque não podemos mais, e vários relataram aqui, propor lá 

no PPA, depois propor na LDO e no Orçamento, e as coisas não acontecerem. Ficam a 

bel-prazer do gestor público, e não é do gestor de agora, não é do gestor que esteve na 

gestão passada, não é do outro gestor. Sempre fica na mão do gestor público que usa, 

sempre, o argumento de não ter dinheiro. Agora, no ano que vem, nós vamos ver, todos 

terão solução para a cidade de Porto Alegre, solução para a saúde, para a educação, 

para a segurança pública, para a mobilidade. O Ver. Valter já disse que sabe as soluções, 

que tem essas soluções e que não vai usar esse argumento de não ter recursos. Ele 

conhece bem a LDO, conhece bem o PPA, respeita os vereadores e não vai usar esse 

argumento, mas quero dizer que no ano que vem todos saberão disso. E depois das 

eleições, voltam à velha discussão de que não é bem assim, de que não tem recurso, de 

que não tem dinheiro, que não tem isso e aquilo. Então acho que se tratarmos com 

seriedade o que é produzido em orçamento nesta Casa, se tratarmos com seriedade o 

que é proposto pelas instituições, pela sociedade, pelo Orçamento Participativo, o que é 

proposto pelos vereadores desta Casa, pelas pessoas que nos procuram, com certeza 
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teremos grandes referências para a cidade de Porto Alegre. E eu não sei por que 

assustaram tanto as emendas impositivas, isso é uma praxe que vem sendo feita no 

Congresso Nacional, tem surtido efeitos até na nossa cidade, a emenda propositiva 

permite uma liberdade para nós, membros desta Casa, ver as políticas que nós 

defendemos serem alcançadas. 

Quero utilizar o que me resta de tempo para registrar que hoje faz 13 anos da 

promulgação da Lei Maria da Penha, e eu quero trazer alguns números para os colegas 

vereadores, para o público que nos assiste nas galerias através da TVCâmara e da nossa 

Rádio Web: no Rio Grande do Sul, neste ano, até o mês de junho, foram registradas 

18.770 ameaças contra mulheres; 10.635 casos de lesões corporais; 678 estupros; 43 

feminicídios; 184 tentativas de feminicídios. Na nossa cidade, em Porto Alegre, foram 

2.091 casos de ameaças, 1.826 casos de lesão corporal e 128 casos de estupros. Uma lei 

que existe há 13 anos e que nos permite hoje, através do Instituto Patrícia Galvão, ter 

esses dados, ter esses números através dos boletins de ocorrência da Polícia Civil. Sem 

contar os casos que muitas vezes não chegam, não são registrados, não aparecem nos 

BOs, como dizem. Então quero dizer que a Lei Maria da Penha, ela surgiu, faz seus 13 

anos, e tem evoluído e ajudado muito na questão dos direitos das mulheres; ajudado 

muito nas conquistas das mulheres, e nós devemos enaltecer essa Lei, que surgiu na 

Casa do Povo, no Congresso Nacional, ajudando as mulheres,  ajudando a questão da 

luta das mulheres. Muito obrigado, Sra. Presidente desta Casa, queria agradecer também 

a todos que nos assistem, que nos escutam através da nossa TVCâmara e nossa Rádio 

Web. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 


