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VEREADOR REGINALDO PUJOL (DEM) – Comunicação de Líder: 

Sra. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, eu quero, com 

sinceridade, com respeito e com carinho, lamentar que o exame de 

um destaque a uma emenda por nós ensejado quando da votação da 

planta genérica de valores do Município, que tenha propiciado esse 

fato, que eu reputo extremamente desagradável, que cedo, muito 

cedo, não estejamos aqui dando oportunidade para quem entende 

que nós estejamos negligenciando os nossos trabalhos nesta Casa, 

assim esteja ocorrendo. Porque, Ver. Cecchim, é uma Casa repleta de vereadores, só 17 

apontaram o registro da presença, inclusive, o próprio requerente não o fazendo, é algo 

que demonstra claramente que se utilizou esse expediente para se trancar a votação de 

um veto do prefeito municipal que está trancando o restante das votações na Casa. E 

depois, a gente vem para cá querendo reclamar daqueles que criticam que a Casa não 

está cumprindo as suas tarefas. Hoje estamos dando uma prova, infelizmente estamos 

dando uma prova àqueles que querem criticar a ação negativa da Casa Legislativa de 

Porto Alegre.  

Então, eu quero dizer com toda a tranquilidade o seguinte: se for necessário, Ver. Líder 

do Governo, peça ao sr. Prefeito municipal que faça uma emenda à sua lei, proposta que 

é a reprodução efetiva da emenda nº 22, que nós propusemos, que foi aprovada pela 

Casa, dizendo que isso aqui é uma homenagem aos grandes liberais da Casa, e não tem 

nada a ver com a emenda nº 22, é porque eles pensam assim, que parece que nós 

estamos disputando beleza nesta Casa. E o que eu estou fazendo é um combate sério 

aquelas situações que não são desejáveis ao desenvolvimento urbano da cidade. O 

chamado vazio urbano, especulativo, nós queremos proteger ao loteador regular, aquele 

que cumpre a disposição da lei, e aquele que merece o nosso apoio. Lamentavelmente, 

nos vimos envolvidos num assunto que aqui, para provar que a gente é liberal, a gente 

tem que retirar quórum, e falar mal do prefeito. Então, por incrível que pareça, aos oitenta 

anos, estão me ensinando mal como ser liberal numa Casa. 

(Texto sem revisão final.) 

 


