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(Texto com revisão final.) 

 

 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): (19h06min A programação vai iniciar às 19h, 

mas neste País a gente se acostumou a sempre dar uma tolerância. Quero dizer a todos, 

com muita alegria, que eu vejo, nesta audiência pública que está sendo iniciada agora, um 

fato muito especial, é que ela é uma audiência de um projeto de lei de origem legislativa, 

nós fomos praticamente amassados este ano com a quantidade de projetos de lei que 

chegaram até nós. Isso, muitas vezes, até porque a pauta fica trancada, praticamente 

impediu que grandes projetos que estão tramitando pudessem ser devidamente 

examinados. Não é o caso deste projeto, que agora, na audiência pública, será bem 

exposto, verificado, certamente será endereçado à discussão ideal de uma forma mais 

explícita e, sobretudo, com um melhor entendimento sobre esse texto. Cumprimento o 

autor, e esclareço que foi um privilégio poder abrir os trabalhos desta audiência pública, 

que, evidentemente como todas, terá o comando, a orientação do nosso diretor legislativo, 

que tem se especializado nessas audiências virtuais. Uma experiência inédita na vida 

administrativa brasileira, que nós iniciamos aqui em Porto Alegre, e que está dando bom 

resultado. Então, meu caro Dr. Luiz Afonso, prezado diretor legislativo, entrego o comando 

desta audiência pública e peço que V. Exa. a realize com o brilho que sempre tem 

caracterizado a sua atuação. Um bom trabalho e um bom desempenho. 

 

VEREADOR ROBERTO ROBAINA (PSOL): Muito obrigado, diretor Luiz Afonso,  e muito 

obrigado também, Presidente Pujol, que, com muita sabedoria, fez também a sua 

consideração sobre as dificuldades do trabalho na Câmara de Vereadores por conta de 

uma política do Executivo municipal de estabelecer uma série de projetos do Executivo em 

regime de urgência, que atrapalharam bastante o processo legislativo do ponto de vista da 

elaboração desse processo, por conta dos próprios vereadores, que tiveram que se 

submeter a uma agenda do Executivo muito pesada e, infelizmente, com muitos projetos 
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contrários aos interesses do povo. Eu também já presenciei aqui, já pude ver a presença 

do Ver. Adeli Sell, além do Presidente Reginaldo Pujol e do Ver. Marcelo Sgarbossa, que 

também acompanharam muito esse debate que nós estamos fazendo do PLL nº 010/19. 

Esse projeto já tem um histórico importante porque, de uma certa forma, ele é produto de 

uma luta política, de uma luta parlamentar que os próprios motoristas de aplicativo levaram 

adiante na Câmara de Vereadores, por conta da regulamentação que foi feita em Porto 

Alegre a partir de 2017. Foi aprovada toda uma regulamentação, a partir também de uma 

luta dos motoristas de aplicativos, e depois foi estabelecido um veto sobre um tema muito 

caro para os motoristas de aplicativo, que é justamente o tema da segurança. E este projeto 

de lei trata justamente da melhoria da qualidade da segurança dos motoristas de 

aplicativos.  

Eu elaborei este projeto, para quem está assistindo, em harmonia com os motoristas, foi 

uma elaboração com os motoristas de aplicativos que permitiu que nós fizéssemos este 

projeto que prevê basicamente... Ele trata da Lei nº 12.162, de dezembro de 2016, que foi 

alterada pela Lei nº 12.423, de junho de 2018; e esse PLL nº 010/19 prevê justamente o 

cadastro para o pagamento. Hoje consta somente o nome e usuário, é a exigência do 

celular do usuário. Como a partir de um dado momento foi permitido que os aplicativos 

também cobrassem em dinheiro, nós vimos a necessidade de ter uma política de 

segurança, porque só o cadastro para o pagamento, no qual somente consta o nome e o 

número de celular do usuário, não garantiu condições básicas de segurança, e nós, a partir 

do pagamento em dinheiro, vimos aumentar em muito a criminalidade atingindo os 

motoristas de aplicativos. Então, o projeto é um projeto simples, embora nós saibamos que 

tem tido uma resistência grande por parte, creio eu, para ser sincero, das empresas de 

aplicativos e do próprio prefeito Marchezan, que vetou esse conteúdo num primeiro 

momento. Foi derrubado esse veto, e depois eles judicializaram essa questão. Nós fizemos 

um novo projeto que prevê a identificação dos usuários que optarem pela utilização do 

dinheiro, então o usuário tem que se identificar com foto e RG, e nós também, a partir da 

elaboração dos motoristas, estabelecemos uma senha pessoal para o usuário, de tal forma 

que o usuário tenha que se identificar de modo claro, por fotografia, por RG e por senha. 

Isso não prejudica em nada os usuários, e permite que os motoristas tenham um pouco 
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mais de segurança. Nós sabemos que isso não resolve o problema de segurança, mas 

tenha um pouco mais de segurança.  

Esta audiência – e quero terminar chamando a atenção para isso –, os motoristas de 

aplicativos têm várias associações e várias organizações, a Associação da Liga de 

Motoristas de Aplicativos – ALMA, as lideranças como o Joy,   o Paulo Bitencourt,  o Mauro, 

o Paulo Girarti, a Kaká,  inclusive lideranças da Ampritec que não concordaram com essa 

linha, porque foi a Ampritec que pediu esta audiência pública, o que me estranhou muito, 

porque a Ampritec atuou sem uma discussão com os motoristas. Os motoristas de 

aplicativos não queriam esta audiência pública, eles queriam votar o projeto. Esse é o 

objetivo. Já está claro o conteúdo, não precisaria de uma audiência pública. O conteúdo já 

foi exaustivamente debatido, não é à toa que os requerentes sequer vieram. Eles não 

vieram porque foi uma tentativa de obstruir a votação. Quero denunciar isso politicamente, 

não vieram os requerentes. E o vice-presidente da Ampritec, que não concordou com essa 

tentativa de impedir a votação, inclusive vai pedir demissão dessa entidade. Então, os 

motoristas estão a favor desse projeto de lei, querem mais segurança, e eu estou muito 

feliz de ter trabalhado com os motoristas de aplicativos para elaborar esse projeto, porque 

eu acho que é a função deum parlamentar; trabalhar dentro do coletivo, com segmentos 

interessados, e melhorar a legislação para melhorar a vida das pessoas. Esse é o sentido 

do projeto.  

Quero agradecer o Presidente Pujol pela sua condução, os demais vereadores pela 

presença, e, ao mesmo tempo, os motoristas de aplicativos, que estão prontos para se 

mobilizarem para que esse projeto seja votado o quanto antes e seja aprovado pela Câmara 

de Vereadores de Porto Alegre. 

 

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

Robaina. O Ver. Marcelo Sgarbossa está com a palavra. 

 

VEREADOR MARCELO SGARBOSSA (PT): Boa noite a todos e todas, vereadores, 

Presidente Pujol. Ver. Robaina, eu acho que fica muito claro a ausência de quem pede a 

audiência, do requerente, fica muito clara uma tentativa de obstrução. Isso, com certeza no 
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futuro, nós teremos que tratar do ponto de vista normativo, porque as audiências públicas 

já têm um limite por si só, nem poderia ser diferente, já é um momento de escuta. Ela não 

pode ser uma mera ferramenta de obstrução de votações. Talvez seja o caso aqui.  

Primeiro, eu queria te parabenizar por este projeto, pela construção junto com os 

motoristas. Lembro aqui que esse projeto, talvez não com a mesma literalidade, ele já havia 

sido apresentado na legislatura passada, a nossa bancada também foi por essa linha, 

sofreu críticas, porque entrou o debate do direito à intimidade na obrigatoriedade da 

identificação. Mas nós não tivemos dúvidas em apresentar essa ideia da identificação 

quando do pagamento em dinheiro, por conta de que nós vínhamos de um histórico, se não 

me engano, de 14 mortes de motoristas de aplicativos, praticamente um motorista por mês, 

em média, tinha sido assassinado desde então. Portanto, se uma medida como essa serve 

para aumentar a segurança do motorista, não temos dúvidas de que, a partir de que alguém 

pede o aplicativo e fará o pagamento em dinheiro, no mínimo tem que haver a identificação.   

Então, quero te parabenizar, torceremos para que o prefeito ainda reveja essa posição de 

fazer pedidos de urgência e trancar a pauta da Câmara. Há três anos e meio, foram raros 

os momentos em que a Câmara pôde votar projetos de iniciativa dos parlamentares. Esse 

expediente também é outro tema que nós teremos que ver, talvez logo depois das eleições, 

ou na próxima legislatura, para não permitir que um prefeito paute a Câmara dessa forma, 

na verdade, banalize o pedido de urgência para poder pautar a cidade somente com as 

suas ideias e seus projetos.  Fico na torcida de que o prefeito retire esses pedidos de 

urgência, que a gente termine essa onda de audiências públicas, e se comece a votar os 

projetos, talvez ainda durante a campanha eleitoral, porque a Câmara continua funcionando 

normalmente. Parabenizar a tua iniciativa, cumprimentar os motoristas e dizer que estamos 

juntos, sim, por mais segurança para quem trabalha com os aplicativos da cidade. Boa noite 

a todos. 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Obrigado, Ver. Marcelo 

Sgarbossa. O Ver. Adeli Sell está com a palavra. 
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VEREADOR ADELI SELL (PT): Primeiro, minha saudação especial ao Presidente Pujol, 

sempre atendo, vigilante, numa condução muito importante contigo, Luiz Afonso, de todos 

os procedimentos desta semana. Todos os dias, às 19h, estaremos aqui para cumprir o rol 

de audiências públicas. 

Hoje nessa discussão do PLL nº 010/19, do colega Robaina, como já foi colocado por ele e 

pelo Sgarbossa, não teria necessidade de haver esse debate aqui, porque nós estamos há 

muito tempo debatendo a questão da insegurança, em geral, na sociedade porto-alegrense, 

que atingiu em cheio vários motoristas de aplicativos. O que se solicita é importante, porque 

é importante para a vida, para garantir a dignidade do motorista, do trabalhador de 

aplicativo, que já tem uma exploração violenta sobre si no seu cotidiano, e também nós 

sabemos que esses dados, se o aplicativo quiser, ele deverá cumprir a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais, ele tem condições de, logo em seguida, e já deveria ter feito 

isso na verdade, explicar para a sociedade em geral, mas à nossa de modo especial, porque 

propõe algo bem concreto sobre dados de usuários, que ele tenha um tempo adequado 

para que ele faça o tratamento desses dados. E, hoje, pelo contrário, o que a gente vê é 

que há dados que os aplicativos têm muito interesse, principalmente os dados que vêm do 

celular, porque ele sabe que no celular ele tem esses dados armazenados, e esses dados 

têm servido para ganhar muito dinheiro – muito dinheiro – , esses dados são vendidos, 

mesmo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que entrou agora em vigor 

recentemente, eles é que não estão aplicando a lei e, nós, o que queremos é segurança 

para os trabalhadores.  

Dito isso, nós sinalizamos, o Ver. Marcelo Sgarbossa já falou, ele é membro da nossa 

bancada, falo aqui também não só em meu nome, que sou líder da bancada, mas, também, 

dos demais vereadores Aldacir Oliboni e Engº Comassetto, portanto, Robaina, nós vamos 

estar juntos buscando os votos necessários para aprovar este projeto. Muito obrigado.  

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Obrigado, Ver. Adeli Sell. 

Consultamos se há mais algum inscrito para fazer uso da palavra. (Pausa.) Em não 

havendo, Ver. Roberto Robaina, o Presidente Reginaldo Pujol teve uma pequena 
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intercorrência técnica e pediu que transmitisse o comando dos trabalhos para o senhor 

encaminhar o encerramento desta audiência. 

 

(O Ver. Roberto Robaina assume a presidência dos trabalhos.) 

 

PRESIDENTE ROBERTO ROBAINA (PSOL): Diretor Luiz Afonso, muito obrigado; 

agradeço também ao Presidente Reginaldo Pujol, que sempre tem conduzido de modo 

muito eficiente as audiências públicas. Como eu disse, eu fiz uma consideração política 

sobre a necessidade desta audiência, mas, ao mesmo tempo, com a nossa 

responsabilidade, nós não nos furtamos de debater, e aqui viemos justamente para 

sustentar a importância deste projeto de lei, e, agora, vencida mais essa etapa de 

discussão, nós estamos muito convencidos de que, ainda este ano, nós vamos lutar para 

que este projeto possa ir à votação. Eu estou muito confiante no apoio da maioria dos 

vereadores e das vereadoras a este projeto de lei. O Ver. Adeli Sell e o Ver. Marcello 

Sgarbossa levantaram a atividade comum que nós tivemos ao longo desses anos em 

relação a esse tema. Eu, no trabalho que tenho feito junto aos trabalhadores que são 

motorista de aplicativo, tenho sempre ressaltado a parceria que nós temos tido ao longo 

dessa jornada de luta pelo aumento da segurança do trabalhador dos aplicativos. Isso vale 

para o Ver. Adeli, vale para o Ver. Sgarbossa, vale para o Ver. Oliboni também. O Ver. 

Comassetto, que completa a bancada do PT, acho que não estava ainda nesse momento, 

mas também está engajado nisso, assim como outros vereadores, e eu tenho certeza 

também de que todos os vereadores que têm percebido que o prefeito Marchezan é 

insensível ao tema da segurança pública dos motoristas de aplicativos vão se somar para 

que a gente possa aprovar este projeto.  

Então, concluída esta fase, eu quero agradecer a todos os que estão assistindo pelo 

YouTube, agradecer às pessoas que vieram para esta atividade, e agradecer ao diretor 

Luiz Afonso que também tem sido permanentemente um incansável para garantir o 

funcionamento da Câmara neste período tão difícil de pandemia. Com isso nós podemos 

encerrar esta audiência.  
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SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Obrigado, Ver. Roberto 

Robaina. Desejamos um bom final de noite a todos e  todas. 

 

PRESIDENTE ROBERTO ROBAINA (PSOL): Nada mais havendo a tratar, encerro os 

trabalhos da presente reunião.  

 

(Encerra-se a reunião às 19h23min.) 

 


