
 
Câmara Municipal de Porto Alegre 

Seção de Taquigrafia 
017ª Sessão Extraordinária 04DEZ2019 

 

 

pág. 1 

 

017ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 04DEZ2019 
(Texto com revisão final.) 
 
 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Esta sessão destina-se à continuação da reunião 

conjunta das comissões para votação de pareceres e, após, para apreciação do PLE nº 

021/19. Informo aos novos vereadores que somente o presidente da CCJ pode conduzir os 

trabalhos da reunião conjunta das comissões. 

 

(10h19min) Havendo quórum, passamos à  

 

ORDEM DO DIA 

 

Estão suspensos os trabalhos para a realização da reunião conjunta das comissões. 

 

(Suspendem-se os trabalhos às10h20min) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): (12h30min) Estão reabertos os trabalhos. Solicito às 

lideranças que se aproximem da Mesa. (Pausa.)  

 

Vereador Cassio Trogildo (PTB) (Requerimento):  Sra. Presidente, solicito a formação 

de bloco para votação das emendas impositivas, destacadas, rejeitadas no relatório:  

Emenda nº 282; Subemenda nº 01 à Emenda nº 338; Subemenda nº 01 à Emenda nº 339; 

Subemenda nº 01 à Emenda nª 344; Emenda nº 429 e Emenda nº 448, todas ao PLE nº 

021/19. 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em votação a o Requerimento de autoria do Ver. 

Cassio Trogildo. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) APROVADO. 
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Vereador João Bosco Vaz (PDT): Presidente, eu vou chover no molhado. Tem gente que 

não quer votar, mas hoje é o último dia para votar o orçamento. Vou falar mais alto para 

que ouçam bem: hoje é último dia para votar o orçamento! 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Feito o registro. 

 

Vereador Cassiá Carpes (PP): Presidente, visivelmente há quórum. Vamos dar 

continuidade. 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Os vereadores concordam com a formação do bloco, 

já está aprovada, então vamos partir para a votação. 

 

Vereador Marcelo Sgarbossa (PT): Presidente, nós damos acordo aqui em votar esse 

bloco, e, logo em seguida à votação do bloco, solicito a verificação de quórum. 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em votação o bloco composto pela Emenda nº 282; 

Subemenda nº 01 à Emenda nº 338; Subemenda nº 01 à Emenda nº 339; Subemenda nº 

01 à Emenda nª 344; Emenda nº 429 e Emenda nº 448, todas ao PLE nº 021/19 (Pausa.) 

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

APROVADO. 

Solicito abertura do painel eletrônico para verificação de quórum, solicitada pelo Ver. 

Marcelo Sgarbossa (Pausa.) (Após o fechamento do painel eletrônico.) Há quórum. 

Em votação nominal, solicitada por esta presidência, a Emenda nº 566, destacada, ao PLE 

nº 021/19. (Pausa.) (Após a apuração nominal.) REJEITADA por 13 votos SIM; 14 votos 

NÃO. 

Em votação a Emenda nº 567, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa.) O Ver. Aldacir Oliboni 

está com a palavra para encaminhar a votação da matéria.  

 

VEREADOR ALDACIR OLIBONI (PT): Nobre Presidente, colegas vereadores e 

vereadoras, público que acompanha nossa sessão nesta tarde, claro que estávamos 

atentos para as emendas que ora estão sendo apresentadas, que foram destacadas, mas 
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esta emenda que acabamos de votar, infelizmente não teve oportunidade de fala, mas ela 

trata de verbas destinadas à área da saúde, mais precisamente para Unidade de Saúde 

São Carlos, que tem horário estendido. O governo tem um plano para poder implementar 

estas obras, mas, infelizmente, foi vetado o recurso para essa obra; portanto, não será 

realizada a ampliação desta unidade de saúde com horário estendido. Esta outra emenda 

– peço atenção dos colegas vereadores, porque a gente sabe que muitos vereadores 

encaminharam emenda ao orçamento geral para não paralisar certos programas ou obras 

que estão, inclusive, como prioridade do governo, mas, sei lá o que aconteceu dentro do 

governo, não destinaram recurso para continuar. É o caso agora desta emenda, Emenda 

nº 567, quando trata da questão da água, mais precisamente, no caso da Rua Menina 

Alvira, no bairro Partenon – o próprio DMAE está dizendo que este recurso é para fazer as 

pessoas terem acesso à água, porque a questão do bombeamento da água, até chegar a 

esta comunidade, não é possível se não se fizer uma pequena subestação ou obras 

existentes. Então, as três emendas que ora apresentei são emendas que estão no 

planejamento das obras do governo, mas que não foi destinado recurso no orçamento geral. 

Portanto, se nós não fizermos isso, não vai acontecer, continuará com o mesmo problema.  

A outra emenda, que virá logo em seguida, eu faço questão de citá-la agora, que é a 

Emenda nº 568 e trata em relação à FASC. A FASC perdeu mais de R$ 60 milhões no 

orçamento geral para 2020 – mais de R$ 60 milhões! A maior parte dos programas será 

extinta, com naturalidade! Ou será terceirizado tudo dentro da FASC?  

Então, se nós não pudermos garantir recursos na peça orçamentária para os programas 

ora existentes, eles não vão acontecer, pessoal, isso é uma coisa óbvia. Creio que os 

vereadores não leram detalhadamente a emenda, e por ter sido um vereador da oposição 

o autor, eu voto contrariamente à emenda. Pessoal, eu estou dialogando com as ações 

atuais, por isso queria garanti-las, por isso esse recurso destinado. Muito obrigado. 

(Não revisado pelo orador.)  

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em votação nominal, solicitada por esta presidência, 

a Emenda nº 567, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa.) (Após a apuração nominal.) 

REJEITADA por 14 votos SIM, 15 votos NÃO. 
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Em votação nominal, solicitada por esta presidência, a Emenda nº 568, destacada, ao PLE 

nº 021/19. (Pausa.) (Após a apuração nominal.) REJEITADA por 11 votos SIM; 18 Votos 

NÃO.  

Em votação a Emenda nº 693, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa.)  O Ver. Alvoni Medina 

está com a palavra para encaminhar a votação da matéria. 

 

VEREADOR ALVONI MEDINA (REP): Sra. Presidente e todos que se encontram na Casa, 

esta emenda destina o valor de R$ 1 milhão para a criação do centro de referência do idoso, 

projeto de indicação de minha autoria. Essa indicação foi aprovada nesta Casa e já está 

em tratativas de execução com a Prefeitura. Ao contrário do que foi dito no relatório, o 

projeto não demanda a contratação de pessoal, pois utilizará os recursos pessoais já 

existentes no Município. O centro de referência do idoso será um local destinado a executar 

políticas públicas para as pessoas idosas do nosso Município e será muito importante para 

essa parcela da população. Por isso que, inclusive, já estamos em tratativas locais para 

poder dar, aos mais de 240 mil idosos da cidade de Porto Alegre, um destino, um lugar 

onde poderão buscar auxílio. Terão várias entidades, como a FASC, o Judiciário, a 

Secretaria do Desenvolvimento Social, a Delegacia do Idoso, defendendo os nossos idosos, 

os quais têm sido, infelizmente, deixados de lado. Nós temos que parar para pensar porque 

Porto Alegre e o Brasil está envelhecendo. Então, eu peço atenção dos nobres vereadores 

para a aprovação desta emenda. Que Deus os abençoe, obrigado. 

(Não revisado pelo orador.)  

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): O Ver. Adeli Sell está com a palavra para encaminhar 

a votação da Emenda nº 693, destacada, ao PLE nº 021/19. 

 

VEREADOR ADELI SELL (PT): Ver. Mônica, nós sabemos que é uma emenda genérica, 

não é impositiva, mas dada a importância da questão do centro de convivência dos idosos, 

por sermos a capital dos idosos, e, cada vez mais, por temos de ter essa preocupação, eu 

queria fazer um apelo aos vereadores para que a gente pudesse aportar o nosso voto “sim”, 

para a proposição do Ver. Alvoni Medina. 

(Não revisado pelo orador.) 
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PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em votação nominal, solicitada por esta presidência, 

a Emenda nº 693, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa.) (Após a apuração nominal.)   

APROVADA por 17 votos SIM; 11 votos NÃO. 

Apregoo a retificação ao Parecer nº 169/19, firmado pelo Ver. Felipe Camozzato, presidente 

da CEFOR.  

Apregoo Requerimento firmado pelas lideranças partidárias, consignando suas anuências 

para que seja alterada a descrição da Emenda nº 337, aposta ao PLE nº 021/19, bem como 

juntada cópia da Lei Municipal nº 11,515, de 4 de dezembro de 2013. 

 

Vereador Professor Wambert (PROS) (Requerimento): Solicito verificação de quórum. 

(Pausa.) 

 

Vereador Cassio Trogildo (PTB): Presidente, eu vou consultar se o Ver. Wambert me 

permite uma tentativa de, antes da verificação de quórum, fazer uma solicitação os 

vereadores presentes: faltam 12 emendas, pelas minhas contas, não seria possível nós 

fazermos um bloco dessas 12 emendas que estão pendentes? 

Presidente, V. Exa. suspenderia os trabalhos para compormos um bloco? Ver. Wambert, o 

senhor dá concordância? 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Estão suspensos os trabalhos. 

 

(Suspendem-se os trabalhos às 12h58min.) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): (13h01min) Estão reabertos os trabalhos. 

 

Vereador Cassio Trogildo (PTB) (Requerimento): Sra. Presidente, solicito a formação de 

um bloco de votação composto pelas Emendas nos 696, 697, 721, 722, 723, 724 ao PLE nº 

021/19. 
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PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em votação o Requerimento de autoria do Ver. Cassio 

Trogildo. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) APROVADO. 

Em votação o bloco composto pelas Emendas nos 696, 697, 721, 722, 723, 724, destacadas, 

ao PLE nº 021/19. (Pausa.) O Ver. Prof. Alex Fraga está com a palavra para encaminhar a 

matéria. 

 

VEREADOR PROF. ALEX FRAGA (PSOL): Bom dia, senhoras e senhores, acabamos de 

fazer, por acordo, um bloco para votação conjunta de várias emendas parlamentares. As 

quatro emendas que eu trouxe para discutir, neste momento anterior à votação, são 

emendas de autoria da minha colega de bancada, Ver.ª Karen Santos; duas delas são 

específicas à atenção à saúde mental, portanto são emendas importantes para a nossa 

cidade, nós temos que garantir recursos para que não precisemos investir mais recursos 

do Município de Porto Alegre com o tratamento de enfermidades. A assistência primária, a 

atenção inicial às pessoas deveria ser o primeiro passo, o primeiro foco da política pública. 

No momento em que nós temos, então, a análise, a triagem, por exemplo, uma delas prevê 

um projeto para instalação de um centro de atendimento psicossocial infantil. É 

fundamental, é necessário. Nós temos muitas crianças no Município de Porto Alegre que 

não conseguem contar com assistência, e a assistência precoce é fundamental para o 

tratamento de diversas enfermidades, principalmente aquelas que se referem 

especificamente à saúde mental. A outra, ainda referente a esse tema, aumenta o valor 

destinado à promoção da atenção psicossocial por meio de gestão única que garanta aos 

cidadãos o acesso universal, equânime e o cuidado integral com resolutividade e controle 

social. 

A emenda seguinte, também de autoria da Ver.ª Karen Santos, estabelece o enfrentamento 

a políticas públicas, aliás, o desenvolvimento de políticas públicas para os povos indígenas. 

Os povos naturais são frequentemente atacados, atualmente, precisam da nossa atenção, 

precisam ser, também, foco de políticas públicas e destinação de recursos para ações que 

possam melhorar a qualidade de vida das diferentes aldeias e diferentes etnias indígenas 

no Município de Porto Alegre. 
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Por fim, a quarta emenda da Ver.ª Karen Santos é para justamente atuar dentro da política 

de enfrentamento ao racismo institucional e de promoção de igualdade racial, recursos 

nessa área para enfrentar esse mal que, em pleno século XXI, ainda está no interior das 

pessoas. Nós tivemos, há pouco tempo, a Semana da Consciência Negra. Aqui em Porto 

Alegre, infelizmente, não tem feriado para discutir esse tema, para que as pessoas possam 

se focar, se manifestar a respeito justamente do enfrentamento a questões de racismo 

muito fortes, muito presentes na nossa sociedade; portanto, merece a nossa atenção, 

merece recursos para atividades, projetos e políticas que façam o real enfrentamento a 

essa condição. 

Nós precisamos, entre muitas outras coisas, que as políticas públicas atuem diretamente 

de forma dura e enfática para o combate do racismo dentro do Município de Porto Alegre. 

Um grande abraço, ficamos por aqui e continuemos os nossos trabalhos nesta manhã de 

quarta-feira.  

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em votação nominal, solicitada por esta presidência, 

o bloco composto pelas Emendas nos  696, 697, 721, 722, 723, 724, destacadas, ao PLE nº 

021/19. (Pausa.) (Após a apuração nominal.) APROVADO por 15 votos SIM; 14 votos NÃO. 

Com o voto de desempate da Presidente. 

 

Vereadora Cláudia Araújo (PSD) (Requerimento): Sra. Presidente, solicito verificação de 

quórum. 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Solicito abertura do painel eletrônico para verificação 

de quórum, solicitada pela Ver.ª Cláudia Araújo. (Pausa.) (Após o fechamento do painel 

eletrônico.) Há quórum. 

Em votação a Emenda nº 694, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa.) O Ver. Alvoni Medina 

está com a palavra para encaminhar a votação da matéria. 

 

VEREADOR ALVONI MEDINA (REP): Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Vereadoras 

e Srs. Vereadores, pessoal que nos assiste – mais uma vez, boa tarde. Essa emenda visa 
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à criação da Unidade de Saúde do Idoso, que é um projeto de indicação de minha autoria 

ao Executivo, no valor de R$ 600 mil. Esse modelo já é executado nas cidades de Canoas 

e Cachoeirinha. Inclusive, eu estive visitando Cachoeirinha e vi ali realmente que os idosos 

têm prioridade. Nós estamos vendo que o Brasil está envelhecendo, temos que pensar em 

um local em que nós possamos dar mais atenção para os nossos idosos, onde o cidadão 

com mais de 60 anos tenha à sua disposição médicos clínicos, enfermeiros e ambulâncias. 

Sabemos que investir na saúde nunca é demais, e os idosos do nosso Município merecem 

essa atenção especial, principalmente do nosso Município e também dos vereadores da 

cidade de Porto Alegre. Por isso peço atenção dos senhores para a aprovação dessa 

emenda à lei orçamentária. Agradeço o carinho dos nossos vereadores, e vamos olhar para 

a cidade de Porto Alegre, que está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo, se nós não 

tivermos esse cuidado, esse zelo pelos nossos idosos, vai se tornar algo difícil, os idosos 

precisam desse apoio, dessa atenção, e nós, como vereadores, temos que olhar para a 

população de Porto Alegre. Agradeço o carinho de todos, obrigado, e pela aprovação da 

emenda.  

(Não revisado pelo orador.)  

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em votação nominal, solicitada por esta presidência, 

a Emenda nº 694, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa) (Após a apuração nominal.) 

REJEITADA por 10 votos SIM; 12 votos NÃO. 

Em votação a Emenda nº 695, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa.) O Ver. Alvoni Medina 

está com a palavra para encaminhar a votação da matéria. 

 

VEREADOR ALVONI MEDINA (PRB): Nossa Presidente; nobres vereadores, esta 

Emenda é também um projeto de indicação, de minha autoria, ao Executivo, e prevê a 

captação de medicamentos por meio de doações e que, depois, serão destinados a 

pessoas que não possuem recursos para sua aquisição. Assim, entendo que a destinação 

desse recurso é fundamental, pois promove a saúde, a responsabilidade social e ambiental 

do nosso Município. Por isso, peço a aprovação dos vereadores a esta Emenda. Muito 

obrigado. 

(Não revisado pelo orador.)  
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PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em votação nominal, solicitada por esta presidência, 

a Emenda nº 695, destacada, ao PLC nº 021/19. (Pausa.) (Após a apuração nominal.) 

APROVADA por 13 votos SIM; 11 votos NÃO. 

Em votação a Emenda nº 718, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa.) A Ver.ª Karen Santos 

está com a palavra para encaminhar a votação da matéria, como autora. 

 

VEREADORA KAREN SANTOS (PSOL): Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui 

trabalhando num sentido importante, que é o debate do orçamento da nossa cidade. Para 

nós, que estamos acessando há dez meses a Câmara de Vereadores, foi muito importante 

fazer essa discussão junto das nossas comunidades, inclusive fomos o mandato que mais 

elaborou emendas impositivas para avançar nesse diagnóstico dos problemas reais que 

afetam, sobretudo, as comunidades mais carentes da nossa cidade. A nossa emenda é 

para tratar da qualificação do sistema de esgoto sanitário.  

 

(Procede-se à apresentação em PowerPoint.)  

 

VEREADORA KAREN SANTOS (PSOL): Aqui vocês podem ver fotos de ontem à tarde, 

da comunidade Vila Mapa, parada 4 da Lomba do Pinheiro, que é uma comunidade que a 

gente vem acompanhando nesses dez meses de mandato, com muita atenção, fazendo 

pedidos de informações e pedidos de providências em relação ao sistema de esgoto e à 

falta da agua na Lomba do Pinheiro. É bem dramática a situação, porque no verão falta 

água e no inverno alaga. Em 12 meses no ano, lá a gente passa por uma situação de 

despejo, de falta de responsabilidade por parte do poder público. Essa foi uma obra que os 

próprios moradores fizeram para poder conter a água do esgoto, que, no caso, é um riacho 

que acaba invadindo as casas. A gente inclusive trouxe um pouco dessa água – achou que 

não seria importante mostrar aqui para vocês –, que chega até as canelas desses 

moradores, dessas crianças, e o esgoto mesmo, fedorento, invade as casas, e, nesse 

sentido, a ideia da nossa emenda é de R$ 4,6 milhões para priorizar ainda mais esse 

sistema necessário dentro da nossa comunidade, para execução de obras de implantação 

de redes coletoras, instalação e ampliação, melhoria das unidades de bombeamento e 

estação de tratamento sanitário na comunidade da Vila Mapa. A gente sabe que este ano 
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já foi aprovado um empréstimo de R$ 95 milhões do BRDE para investimento no sistema 

do DMAE, mas acreditamos que precisamos de mais investimento nesse sentido e colocar 

na Ordem do Dia, que seja prioridade do governo Marchezan o ano que vem resolver essa 

situação que se estende há mais de 20 anos dentro daquela comunidade. Esse é o esgoto 

para o qual a gente fez pedido de providências o mês passado e que logo na sequência 

voltou a entupir e está jogando água para fora. Se vocês forem hoje lá na comunidade da 

Vila Mapa, vão se deparar com essa situação na rua principal, onde é a descida dos ônibus. 

Não dá mais! Por isso esse apelo da comunidade através do nosso mandato para que se 

resolva essa situação brutal que vem massacrando os moradores da comunidade. 

(Não revisado pela oradora.)  

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em votação nominal, solicitada por esta presidência, 

a Emenda nº 718, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa.) (Após a apuração nominal.)  

REJEITADA por 11 votos SIM; 15 votos NÃO. 

Em votação a Emenda nº 719, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa.) O Ver. Idenir 

Cecchim está com a palavra para encaminhar a votação da matéria. 

 

VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB): Eu só quero explicar que eu estou votando contra 

todas as emendas fora das impositivas, porque eu acho que, principalmente aqueles 

vereadores que não queriam a impositiva, tentar fazer impositiva e mais outras por fora? 

Tem que ter coerência. Por isso que eu voto contra todas as emendas que não forem as 

impositivas. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): A Ver.ª Karen Santos está com a palavra para 

encaminhar a votação da Emenda nº 719, destacada, ao PLE nº 021/19, como autora. 

 

VEREADORA KAREN SANTOS (PSOL): Bom dia. A emenda trata sobre a necessidade 

de um mamógrafo no valor de R$ 800 mil para o Hospital Restinga, que a gente 

diagnosticou na elaboração do nosso trabalho das emendas orçamentárias. Mesmo que a 

gente destinasse nossas emendas impositivas no valor de R$ 600 mil, a gente não teria 
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condições de suprir essa necessidade. O Estado do Rio Grande do Sul, em particular a 

cidade de Porto Alegre, tem dados muito maiores de câncer de mama do que o resto dos 

outros Municípios do nosso País. É urgente, é uma necessidade que vem sendo 

apresentada não só pelas trabalhadoras do Hospital Restinga que consultamos, quanto 

também pela comunidade. 

Acabamos de passar pelo Outubro Rosa, quando utilizamos o espaço do parlamento para 

fazer a nossa parte na campanha de conscientização de que as mulheres se dirijam às 

unidades de saúde, aos hospitais e façam o exame de mama, só que, também cabe a nós, 

poder público, encaminhar a questão do orçamento para que haja esse mamógrafo para 

que essas mulheres consigam, de fato, realizar esses exames; assim, além da campanha 

de conscientização, a gente tem que lutar e ter estrutura concreta para que essas mulheres 

realizem esses exames. Neste sentido, R$ 800 mil para compra de um mamógrafo... 

Inclusive o debate que a gente faz é em torno do dinheiro da propaganda; neste ano a gente 

questionou – e foi muito utilizado – o número de R$ 34,9 milhões, destinados à propaganda. 

Não só se manteve, como aumentou o dinheiro para propaganda – mais R$ 2 milhões foram 

destinados no orçamento do Município para propaganda em 2020. Se a gente for pensar 

qual é a maior necessidade hoje: um mamógrafo ou ter R$ 600 mil, R$ 700 mil de 

propaganda para o gabinete do prefeito, se a gente for questionar as mulheres, de fato, que 

estão passando por esse processo de diagnóstico, de acompanhamento do câncer, com 

certeza, vamos ouvir da população que a primeira ordem do dia é a questão do mamógrafo. 

Então, peço que coloquem o dedo na consciência e avaliem quais são as prioridades que 

a nossa Prefeitura vem tomando. 

(Não revisado pela oradora.)  

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): O Ver. Cassio Trogildo está com a palavra para 

encaminhar a votação da Emenda nº 719, destacada, ao PLE nº 021/19. 

  

VEREADOR CASSIO TROGILDO (PTB): Quero fazer o registro, Ver.ª Karen, que a 

bancada do PTB não vai lhe acompanhar nesta emenda, mesmo sendo meritória, porque 

eu e o Ver. Paulo Brum usamos nossos recursos das emendas impositivas para aquisição 

de um mamógrafo para o Hospital Restinga e Extremo Sul, que inclusive vai atender 
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senhoras, mulheres cadeirantes, vai servir para as duas coisas; por isso não vamos lhe 

acompanhar, porque não é necessário.  

(Não revisado pelo orador.)  

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Feito o registro. O Ver. Valter Nagelstein está com a 

palavra para encaminhar a votação da Emenda nº 719, destacada, ao PLE nº 021/19. 

 

VEREADOR VALTER NAGELSTEIN (MDB): Só quero dizer, Sra. Presidente, que todos 

os vereadores encaminharam mais da metade dos seus recursos, por força de lei, para 

questões da saúde, preocupados com as mulheres também. Quando eu encaminho R$ 100 

mil para a Santa Casa, recursos para equipamentos no Hospital Vila Nova e recursos para 

o Pronto Socorro são para atender as mulheres da nossa cidade também; são para anteder 

pacientes oncológicos; são para atender as diversas situações, inclusive situações de 

emergência. No meu caso, R$ 470 mil para o Pronto Socorro de Porto Alegre. Obrigado. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Em votação nominal, solicitada por esta presidência, 

a Emenda nº 719, destacada, ao PLE nº 021/19. (Pausa.) (Após a apuração nominal.) 16 

votos NÃO. Declaro nula a votação por falta de quórum deliberativo. 

Estão encerrados a Ordem do Dia e os trabalhos da presente sessão. 

 

(Encerra-se a sessão às 13h35min.) 

 

  

 

 


