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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, EM 

19-12-2019. 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se, no 

Plenário Otávio Rocha do Palácio Aloísio Filho, a Câmara Municipal de Porto Alegre. 

Às vinte e uma horas, foi realizada a chamada, na qual registraram presença Cassio 

Trogildo, Comandante Nádia, Dr. Goulart, Farid Germano Filho, Felipe Camozzato, 

Giovane Byl, Idenir Cecchim, José Freitas, João Carlos Nedel, Lourdes Sprenger, 

Luciano Marcantônio, Mauro Pinheiro, Mendes Ribeiro, Moisés Barboza, Paulo Brum, 

Professor Wambert, Reginaldo Pujol, Ricardo Gomes e Valter Nagelstein. Constatada a 

existência de quórum deliberativo, o Presidente declarou abertos os trabalhos e iniciada 

a ORDEM DO DIA. Ainda, durante a sessão, registrou presença Alvoni Medina. Em 

Discussão Geral e Votação, foi apreciado o Projeto de Lei Complementar do Executivo 

nº 015/19 (Processo nº 0562/19). Foram apregoadas as Emendas nos 14, assinada por 

Mônica Leal e Cláudia Araújo, e 15, assinada por Karen Santos, Prof. Alex Fraga e 

Roberto Robaina, ao Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 015/19. Foram 

apregoados Requerimentos de autoria de Aldacir Oliboni e Karen Santos, solicitando 

votação em destaque, respectivamente, para as Emendas nos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10, 11, 12 e 13 e para a Emenda nº 15 apostas ao Projeto de Lei Complementar 

do Executivo nº 015/19. Os trabalhos foram suspensos das vinte e uma horas e três 

minutos às vinte e uma horas e quatro minutos. Foi aprovado Requerimento verbal 

formulado por Mauro Pinheiro, solicitando alteração na ordem de apreciação das 

emendas apostas ao Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 015/19. Foram 

votadas destacada e conjuntamente e rejeitadas as Emendas nos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 15 apostas ao Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 

015/19. Foi rejeitada a Emenda nº 14 aposta ao Projeto de Lei Complementar do 

Executivo nº 015/19, por cinco votos SIM e quinze votos NÃO, em votação nominal 

solicitada por Felipe Camozzato, tendo votado Sim Alvoni Medina, Felipe Camozzato, 

José Freitas, João Carlos Nedel e Reginaldo Pujol e Não Cassio Trogildo, Comandante 

Nádia, Dr. Goulart, Farid Germano Filho, Giovane Byl, Idenir Cecchim, Lourdes 

Sprenger, Luciano Marcantônio, Mauro Pinheiro, Mendes Ribeiro, Moisés Barboza, 

Paulo Brum, Professor Wambert, Ricardo Gomes e Valter Nagelstein. Foi aprovado o 

Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 015/19. Em Discussão Geral e Votação, 

foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo nº 025/19 (Processo nº 0545/19). Foi 

apregoada a Emenda nº 02, assinada por Adeli Sell, ao Projeto de Lei do Executivo nº 

025/19. Foi aprovada a Emenda nº 01 aposta ao Projeto de Lei do Executivo nº 025/19. 

Foi rejeitada a Emenda nº 02 aposta ao Projeto de Lei do Executivo nº 025/19. Foi 

aprovado o Projeto de Lei do Executivo nº 025/19. Em Discussão Geral e Votação, foi 

apreciado o Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 001/18 (Processo nº 

0512/18). Foi apregoada a Emenda nº 05, assinada por Reginaldo Pujol, ao Projeto de 

Lei Complementar do Executivo nº 001/18. Foi apregoado Requerimento de autoria de 

Marcelo Sgarbossa, solicitando votação em destaque para as Emendas nos 01, 02, 03 e 
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04 apostas ao Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 001/18. Foi aprovada a 

Emenda nº 01 aposta ao Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 001/18. Foi 

aprovado Requerimento verbal formulado por Ricardo Gomes, solicitando alteração na 

ordem de apreciação das emendas apostas ao Projeto de Lei Complementar do 

Executivo nº 001/18. Foram votadas destacada e conjuntamente e rejeitadas as Emendas 

nos 02, 03, 04 e 05 apostas ao Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 001/18. Foi 

rejeitado o Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 001/18. Foram apregoados 

Ofícios do Prefeito, solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei do 

Executivo nos 015/17 e 026/19 (Processos nos 2035/17 e 0552/19, respectivamente). Foi 

aprovado Requerimento verbal formulado por Mauro Pinheiro, solicitando alteração na 

ordem de apreciação da matéria constante na Ordem do Dia. Em Discussão Geral e 

Votação, foi apreciado o Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 019/19 

(Processo nº 0606/19). Foi aprovada a Emenda nº 01 aposta ao Projeto de Lei 

Complementar do Executivo nº 019/19. Foi aprovado o Projeto de Lei Complementar 

do Executivo nº 019/19. Foram aprovados Requerimentos verbais formulados por 

Mauro Pinheiro e Valter Nagelstein, solicitando alterações na ordem de apreciação da 

matéria constante na Ordem do Dia. Em Discussão Geral e Votação, foi aprovado o 

Projeto de Lei do Executivo nº 033/19 (Processo nº 0607/19). Em Discussão Geral e 

Votação, foi apreciado o Projeto de Lei do Legislativo nº 124/16 (Processo nº 1333/16). 

Foi aprovada a Emenda nº 01 aposta ao Projeto de Lei do Legislativo nº 124/16. Foi 

aprovado o Projeto de Lei do Legislativo nº 124/16. Foi aprovado Requerimento verbal 

formulado por Felipe Camozzato, solicitando alteração na ordem de apreciação da 

matéria constante na Ordem do Dia. Em Discussão Geral e Votação, foi aprovado o 

Projeto de Lei do Legislativo nº 201/19 (Processo nº 0434/19). Foi aprovado 

Requerimento verbal formulado por João Carlos Nedel, solicitando alteração na ordem 

de apreciação da matéria constante na Ordem do Dia. Em Discussão Geral e Votação, 

foi aprovado o Projeto de Lei do Legislativo nº 156/19 (Processo nº 0328/19). Foi 

aprovado Requerimento verbal formulado por Mauro Pinheiro, solicitando alteração na 

ordem de apreciação da matéria constante na Ordem do Dia. Em Discussão Geral e 

Votação, foi apreciado o Projeto de Lei do Legislativo nº 201/17 (Processo nº 1739/17). 

Foi aprovada a Emenda nº 01 aposta ao Projeto de Lei do Legislativo nº 201/17. Foi 

aprovado o Projeto de Lei do Legislativo nº 201/17. Foi aprovado Requerimento verbal 

formulado por Mauro Pinheiro, solicitando alteração na ordem de apreciação da matéria 

constante na Ordem do Dia. Em Discussão Geral e Votação, foi aprovado o Projeto de 

Lei Complementar do Legislativo nº 014/15 (Processo nº 1243/15). Foi aprovado 

Requerimento verbal formulado por Mauro Pinheiro, solicitando alteração na ordem de 

apreciação da matéria constante na Ordem do Dia. Em Discussão Geral e Votação, foi 

apreciado o Projeto de Lei do Legislativo nº 098/19 (Processo nº 0194/19). Foi 

aprovado o Projeto de Lei do Legislativo nº 098/19, votação essa declarada nula pelo 

Presidente. Foi aprovada a Emenda nº 01 aposta ao Projeto de Lei do Legislativo nº 

098/19. Foi aprovado o Projeto de Lei do Legislativo nº 098/19. Foi aprovado 

Requerimento verbal formulado por Mauro Pinheiro, solicitando alteração na ordem de 

apreciação da matéria constante na Ordem do Dia. Em Discussão Geral e Votação, foi 
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aprovado o Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 018/19 (Processo nº 

0603/19). Foi aprovado Requerimento verbal formulado por Mauro Pinheiro, 

solicitando alteração na ordem de apreciação da matéria constante na Ordem do Dia. 

Em Discussão Geral e Votação, foi aprovado o Substitutivo nº 01 aposto ao Projeto de 

Lei do Legislativo nº 066/19 (Processo nº 0132/19), considerando-se prejudicado o 

projeto original. Ricardo Gomes formulou Requerimento verbal solicitando alteração na 

ordem de apreciação da matéria constante na Ordem do Dia, requerimento esse 

posteriormente retirado pelo autor. Foi aprovado Requerimento verbal formulado por 

Mauro Pinheiro, solicitando alteração na ordem de apreciação da matéria constante na 

Ordem do Dia. Em Discussão Geral e Votação, foi aprovado o Projeto de Lei do 

Executivo nº 035/19. Durante a sessão, Comandante Nádia, Professor Wambert, Mauro 

Pinheiro, Lourdes Sprenger, Mendes Ribeiro, Cassio Trogildo, Luciano Marcantônio, 

Valter Nagelstein, Farid Germano Filho, José Freitas, Moisés Barboza, Felipe 

Camozzato e Alvoni Medina manifestaram-se acerca de assuntos diversos. Às vinte e 

duas horas e quinze minutos, o Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente 

sessão e da Terceira Sessão Legislativa Ordinária, convocando os vereadores para a 

Quarta Sessão Legislativa Extraordinária, no dia dois de janeiro de dois mil e vinte. Os 

trabalhos foram presididos por Reginaldo Pujol, Mendes Ribeiro e Paulo Brum e 

secretariados por Alvoni Medina. Do que foi lavrada a presente Ata, que, após 

distribuída e aprovada, será assinada pelo 1º Secretário e pela Presidente. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM) – às 21h: Havendo 

quórum, passamos à 

 

ORDEM DO DIA 

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 0562/19 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO 

Nº 015/19, que dispõe sobre a criação de cargos públicos para Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) e de Combate às Endemias (ACE) e sobre o processo seletivo público no 

âmbito da administração pública municipal. 

 

Observações: 

- com Emendas nos 01 a 13; 

- para aprovação, voto favorável da maioria absoluta dos membros da CMPA - art. 82, 

§ 1º, I, da LOM; 

- incluído na Ordem do Dia em 19-12-19 por força do art. 95 da LOM. 
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PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Em discussão o PLCE nº 

015/19. (Pausa.)  

 

VEREADOR FARID GERMANO FILHO (DEM): Sr. Presidente, para 

dizer que a Emenda nº 13, por uma solicitação do partido, não deve ser colocada em 

discussão. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Apregoo a Emenda nº 14, 

de autoria da Ver.ª Mônica Leal e da Ver.ª Cláudia Araújo, ao PLCE nº 015/19. 

Apregoo a Emenda nº 15, de autoria da Ver.ª Karen Santos, do Ver. Prof. 

Alex Fraga e do Ver. Roberto Robaina, ao PLCE nº 015/19. 

Apregoo e defiro o Requerimento de autoria da Ver.ª Karen Santos, 

solicitando que seja votada em destaque a Emenda nº 15 ao PLCE nº 015/19. 

Apregoo e defiro Requerimento de autoria do Ver. Aldacir Oliboni, do Ver. 

Adeli Sell e do Ver. Engº Comassetto, solicitando que sejam votadas em destaque as 

Emendas nos 01 a 13 ao PLCE nº 015/19.  

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) (Requerimento): Sr. 

Presidente, gostaríamos que as Emendas nº 01 a nº 13 e nº 15 fossem votadas em bloco. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Solicito às lideranças que 

componham blocos de emendas. Estão suspensos os trabalhos. 

 

(Suspendem-se os trabalhos às 21h03min.) 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM) – às 21h04min: Estão 

reabertos os trabalhos. 

Em votação o Requerimento de autoria do Ver. Mauro Pinheiro, que solicita 

a formação do Bloco 1 composto pelas Emendas nº 01 a nº 13 e nº 15, destacadas, ao 

PLCE nº 015/19. Os Vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) APROVADO. 

Em votação o Bloco 1 composto pelas Emendas nº 01 a nº 13 e nº 15, 

destacadas, ao PLCE nº 015/19. Os Vereadores que o rejeitam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) REJEITADO. 

Em votação nominal, solicitada pelo Ver. Felipe Camozzato, a Emenda nº 

14, destacada, ao PLCE nº 015/19. (Pausa.) (Após a apuração nominal.) REJEITADA 

por 05 votos SIM e 15 votos NÃO. 

Em votação o PLCE nº 015/19. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO por unanimidade. 

Apregoo a Emenda nº 02, de autoria do Ver. Adeli Sell, ao PLE nº 025/19.  
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DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 0545/19 – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 025/19, que cria o 

Fundo Municipal do Trabalho (FMT), institui o Conselho Municipal do Trabalho, 

Emprego e Renda. 

 

Parecer:  

- da CCJ. Relator Ver. Clàudio Janta: pela inexistência de óbice de natureza jurídica 

para a tramitação do Projeto. 

 

Observações: 

- com Emenda nº 01; 

- para aprovação, voto favorável da maioria absoluta dos membros da CMPA - art. 82, § 

1º, VIII, da LOM; 

- incluído na Ordem do Dia em 11-12-19 por força do art. 95 da LOM. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Em discussão o PLE nº 

025/19. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação a Emenda nº 01 ao PLE n º 

025/19. Os Srs. Vereadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

APROVADA 

Em votação a Emenda nº 02 ao PLE nº 025/19. (Pausa.) Os Srs. Vereadores 

que a rejeitam permaneçam como se encontram. (Pausa.) REJEITADA por 

unanimidade. 

Em votação o PLE nº 025/19. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

Apregoo a Emenda nº 05, de autoria do Ver. Reginaldo Pujol, ao PLCE nº 

001/18.  

Apregoo e defiro Requerimento de autoria do Ver. Marcelo Sgarbossa, 

solicitando que sejam votadas em destaque as Emendas nº 01 a nº 04 ao PLCE nº 

001/18. 

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 0512/18 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO 

Nº 001/18, que dispõe sobre a publicidade no sistema de transporte coletivo e sobre a 

modicidade tarifária e as receitas extratarifárias que compõem a Câmara de Composição 



 

 249 

Tarifária (CCT) do transporte coletivo por ônibus do Município de Porto Alegre, e dá 

outras providências. 

 

Parecer Conjunto: 

- da CCJ, CEFOR, CUTHAB, CEDECONDH e COSMAM. Relator-Geral Ver. 

Rafão Oliveira: pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do 

Projeto e da Emenda nº 01 e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda 

nº 01. 

 

Observações: 

- com Emendas nºs 01 a 04; 

- para aprovação, voto favorável da maioria absoluta dos membros da CMPA - art. 82, 

§ 1º, I, da LOM; 

- incluído na Ordem do Dia em 17-12-18. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Em discussão o PLCE nº 

001/18. (Pausa.) Não há quem queira discutir. 

 

(O Ver. Mendes Ribeiro assume a presidência dos trabalhos.) 

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em votação a Emenda nº 01 

ao PLCE nº 001/18. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que a aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) APROVADA.  

 

VEREADOR RICARDO GOMES (PP) (Requerimento): Presidente, 

gostaríamos que as Emendas nº 02 a nº 05 fossem votadas em bloco. 

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em votação o 

Requerimento de autoria do Ver. Ricardo Gomes. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

Em votação o Bloco 1 composto pelas Emendas nº 02 a nº 05. (Pausa.) Os 

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

REJEITADO. 

Em votação o PLCE nº 001/18. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o rejeitam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) REJEITADO, com voto favorável do Ver. 

Mauro Pinheiro. 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Presidente, entrego à Mesa 

Ofício s/nº do Sr. Nelson Marchezan Júnior, Prefeito de Porto Alegre, que solicita a 

retirada de tramitação de urgência do PLE nº 015/17. Nós cumprimos o acordo. 

Entrego à Mesa Ofício s/nº do Sr. Nelson Marchezan Júnior, Prefeito de 

Porto Alegre, que solicita a retirada de tramitação de urgência do PLE nº 026/19. Nós 
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cumprimos o acordo. Nós não temos mais nenhum projeto trancando a pauta e podemos 

votar qualquer projeto.  

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Apregoo e defiro os ofícios 

s/nº do Sr. Nelson Marchezan Júnior, Prefeito de Porto Alegre, solicitando a retirada de 

tramitação do regime de urgência do PLE nº 026/19 e do PLE nº 015/17. 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Sr. Presidente, solicito a 

apreciação imediata do PLCE nº 019/19. 

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em votação o 

Requerimento do Ver. Mauro Pinheiro. (Pausa.) (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 0606/19 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO 

Nº 019/19, que altera o inc. XIX do art. 21 da Lei Complementar nº 7, de 7 de 

dezembro de 1973, que institui e disciplina os tributos de competência do Município, 

estendendo a vigência da alíquota do ISS para os serviços realizados pelos centros de 

contato (contact centers) até 31 de dezembro de 2020.  

 

Parecer Conjunto: 

- da CCJ, CEFOR e CUTHAB. Relator-Geral Ver. Cassio Trogildo: pela inexistência 

de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto e da Emenda nº 01, e, quanto 

ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01. 

 

Observações: 

- com Emenda nº 01; 

- para aprovação, voto favorável da maioria absoluta dos membros da CMPA - art. 82, 

§ 1º, I, da LOM; 

- incluído na Ordem do Dia em 11-12-19. 

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em discussão o PLCE nº 

019/19. (Pausa.) Não há quem queira discutir. (Pausa.) Em votação a Emenda nº 01 ao 

PLCE nº 019/19. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que a aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) APROVADA.  

Em votação o PLCE nº 019/19. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 
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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) (Requerimento): Sr. 

Presidente, solicito a apreciação imediata do PLE nº 033/19.  

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em votação o 

Requerimento de autoria do Ver. Mauro Pinheiro. Os Srs. Vereadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

  

VEREADOR VALTER NAGELSTEIN (MDB) (Requerimento): Sr. 

Presidente, eu quero requerer, logo após, conforme o acordado, desde o início do ano, 

que os vereadores tinham direito a um projeto no final do ano, eu não consegui votar o 

meu. Então eu quero invocar aqui esse direito, Srs. Vereadores, que sempre foi 

respeitado nesta Casa. Solicito a apreciação, logo após o PLE nº 033/19, do PLL nº 

124/16, sobre a Escola Livre. 

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 0607/19 – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 033/19, que autoriza 

o Poder Executivo a contratar professores para a Secretaria Municipal de Educação 

(Smed) em caráter emergencial e por prazo determinado para atender necessidade 

temporária e de excepcional interesse público. 

 

Parecer Conjunto: 

- da CCJ, CEFOR, CUTHAB e CEDECONDH. Relator-Geral Ver. Cassio Trogildo: 

pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto, e, quanto ao 

mérito, pela aprovação do Projeto. 

 

Observação: 

- incluído na Ordem do Dia em 11-12-19. 

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em discussão o PLE nº 

033/19. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores 

que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

Em votação o Requerimento de autoria do Ver. Valter Nagelstein. (Pausa.) 

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

APROVADO. 

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: autor e bancadas/05 minutos/sem aparte) 
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PROC. Nº 1333/16 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 124/16, de autoria 

do Ver. Valter Nagelstein, que estabelece orientações quanto ao comportamento de 

funcionários, responsáveis e corpo docente de estabelecimentos de ensino públicos ou 

privados no Município de Porto Alegre, no ensino relacionado a questões sócio-

políticas, preconizando a abstenção da emissão de opiniões de cunho pessoal que 

possam induzir ou angariar simpatia a determinada corrente político-partidária-

ideológica. 

 

Parecer Conjunto: 

- da CCJ, CEFOR, CUTHAB, CECE e CEDECONDH. Relator-Geral Ver. 

Reginaldo Pujol: pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do 

Projeto e da Emenda nº 01 e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda 

nº 01. 

 

Observações: 

- com Emenda nº 01; 

- incluído na Ordem do Dia em 11-12-19. 

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em discussão o PLL nº 

124/16. Não havendo quem queira discutir. Em votação a Emenda nº 01 ao PLL nº 

124/16. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) APROVADA. 

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em votação o PLL nº 

124/16. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) APROVADO, com a contrariedade do Ver. Cassio Trogildo e do Ver. Dr. 

Goulart.  

 

VEREADOR FELIPE CAMOZZATO (NOVO) (Requerimento): Sr. 

Presidente, solicito a apreciação imediata do PLL nº 201/19. 

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em votação o 

Requerimento de autoria do Ver. Felipe Camozzato. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

(O Ver. Paulo Brum assume a presidência dos trabalhos.)  

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: autor e bancadas/05 minutos/sem aparte) 
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PROC. Nº 0434/19 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 201/19, de autoria 

do Ver. Felipe Camozzato e do Ver. Mendes Ribeiro, que revoga a Lei nº 2.185, de 27 

de dezembro de 1960 – que proíbe qualquer nova construção na área do Parque 

Farroupilha. 

 

Parecer Conjunto: 

- da CCJ, CEFOR, CUTHAB e COSMAM. Relator-Geral Ver. Ricardo Gomes: pela 

inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto e, quanto ao 

mérito, pela aprovação do Projeto. 

 

Observação: 

- incluído na Ordem do Dia em 11-12-19. 

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): Em discussão o PLL nº 201/19. 

(Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

(O Ver. Mendes Ribeiro reassume a presidência dos trabalhos.) 

 

VEREADOR JOÃO CARLOS NEDEL (PP) (Requerimento): Sr. 

Presidente, solicito a apreciação imediata do PLL nº 156/19.  

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em votação o 

Requerimento de autoria do Ver. João Carlos Nedel. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO.  

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: autor e bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 0328/19 – PROJETO LEI DO LEGISLATIVO Nº 156/19, de autoria do 

Ver. Ricardo Gomes e do Ver. João Carlos Needel, que estabelece normas para a 

prestação do serviço de utilidade pública de Linha Turismo no Município de Porto 

Alegre, inclui inc. VIII no caput do art. 3º da Lei nº 11.182, de 28 de dezembro de 2011 

– que Institui a Taxa de Vistoria Veicular e a Taxa de Expedição de Identidade de 

Condutor do Transporte Público de Passageiros –, dispondo sobre a tabela de 

equivalência da tarifa da Linha de Turismo, e altera os arts. 20-A e 21-A da Lei nº 

8.133, de 12 de janeiro de 1998 – que dispõe sobre o Sistema de Transporte e 

Circulação no Município de Porto Alegre, adequando a legislação municipal à federal, 

em especial ao Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências –, e alterações 

posteriores, dispondo sobre as definições e as modalidades de gerenciamento dos 

serviços de transporte turístico. 
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Parecer Conjunto: 

- da CCJ, CEFOR, CUTHAB e CEDECONDH. Relator-Geral Ver. Mendes Ribeiro: 

pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto, e, quanto ao 

mérito, pela aprovação do Projeto. 

 

Observação: 

- incluído na Ordem do Dia em 11-12-19. 

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em discussão o PLL nº 

156/19. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação a E. (Pausa.) Os Srs. 

Vereadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO.  

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) (Requerimento): Sr. 

Presidente, solicito a apreciação imediata do PLL nº 201/17.  

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em votação o 

Requerimento de autoria do Ver. Mauro Pinheiro. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: autor e bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 1739/17 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 201/17, de autoria 

do Ver. José Freitas, que obriga a divulgação de lista informando a relação de pacientes 

que aguardam pela realização de consultas com especialistas, exames ou cirurgias em 

estabelecimentos da rede pública de saúde do Município de Porto Alegre ou com este 

conveniados.  

 

Pareceres: 

- da CCJ. Relator Ver. Dr. Thiago: pela inexistência de óbice de natureza jurídica para 

a tramitação do Projeto e da Emenda nº 01; 

- da CEFOR. Relator Ver. Felipe Camozzato: pela aprovação do Projeto e da Emenda 

nº 01; 

- da CUTHAB. Relator Ver. Elizandro Sabino: pela aprovação do Projeto e da Emenda 

nº 01. 

 

Observações: 

- com Emenda nº 01; 

- incluído na Ordem do Dia em 04-06-18. 
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PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em discussão o PLL nº 

201/17. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação a Emenda nº 01 ao PLL nº 

201/17. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) APROVADA. 

Em votação o PLL nº 201/17. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) (Requerimento): Sr. 

Presidente, solicito a apreciação imediata do PLCL nº 014/15.  

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em votação o 

Requerimento de autoria do Ver. Mauro Pinheiro. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO.  

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: autor e bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 1243/15 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO LEGISLATIVO 

Nº 014/15, de autoria da Verª Lourdes Sprenger, que institui a Política Municipal de 

Controle Populacional de Animais Domésticos (PMCPAD) e dá outras providências. 

 

Pareceres: 

- da CCJ. Relator Ver. Adeli Sell: pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a 

tramitação do Projeto; 

- da CEFOR. Relator Ver. Felipe Camozzato: pela rejeição do Projeto; 

- da CUTHAB. Relator Ver. Roberto Robaina: pela aprovação do Projeto; 

- da CEDECONDH. Relator Ver. Cláudio Conceição: pela aprovação do Projeto; 

- da COSMAM. Relator Ver. José Freitas: pela aprovação do Projeto. 

 

Observações: 

- para aprovação, voto favorável da maioria absoluta dos membros da CMPA - art. 82, 

§ 1º, I, da LOM; 

- incluído na Ordem do Dia em 29-05-19. 

 

PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em discussão o PLCL nº 

014/15. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores 

que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO, com a 

contrariedade do Ver. Felipe Camozzato. 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) (Requerimento): Sr. 

Presidente, solicito a apreciação imediata do PLL nº 098/19.  
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PRESIDENTE MENDES RIBEIRO (MDB): Em votação o 

Requerimento de autoria do Ver. Mauro Pinheiro. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

(O Ver. Reginaldo Pujol reassume a presidência dos trabalhos.) 

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: autor e bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 0194/19 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 098/19, de autoria 

do Ver. Mendes Ribeiro, que estabelece que pessoas que necessitarem de atendimento 

emergencial das equipes do Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) possam 

optar pelo encaminhamento diretamente a hospitais privados localizados no Município 

de Porto Alegre e dá outras providências. 

 

Pareceres: 

- da CCJ. Relator Ver. Ricardo Gomes: pela inexistência de óbice de natureza jurídica 

para a tramitação do Projeto; 

- da COSMAM. Relator Ver. Paulo Brum: pela aprovação do Projeto. 

 

Observações: 

- com Emenda nº 01; 

- incluído na Ordem do Dia em 02-12-19 por força do art. 81 da LOM. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Em discussão o PLL nº 

098/19. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação a Emenda nº 01 ao PLL nº 

098/19. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) APROVADO. 

Em votação o PLL nº 098/19. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) (Requerimento): Sr. 

Presidente, solicito a apreciação imediata do PLCE nº 018/19. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Em votação o 

Requerimento de autoria do Ver. Mauro Pinheiro. (Pausa.) (Pausa.) Os Srs. Vereadores 

que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 
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DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 0603/19 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO Nº 

018/19, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 701, de 18 de julho de 2012, e dá 

outras providências. (Adequação da Lei Orgânica da Procuradoria Municipal: avanços; 

incorporação de funções gratificadas; extinção/incorporação/adicional; afastamento de 

procuradores; corregedoria; inquéritos administrativos.) 

 

Parecer Conjunto: 

- da CCJ, CEFOR e CUTHAB. Relator-Geral Ver. Idenir Cecchim: pela inexistência 

de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto, e, quanto ao mérito, pela 

aprovação do Projeto. 

 

Observações:  

- para aprovação, voto favorável da maioria absoluta dos membros da CMPA - art. 82, 

§ 1º, I, da LOM; 

- incluído na Ordem do Dia em 11-12-19. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Em discussão o PLCE nº 

018/19. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação o PLCE nº 018/19. (Pausa.) 

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

APROVADO. 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) (Requerimento): Sr. 

Presidente, solicito a apreciação imediata do PLL nº 066/19.  

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Em votação o 

Requerimento de autoria do Ver. Mauro Pinheiro. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: autor e bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 0132/19 – PROJETO LEI DO LEGISLATIVO Nº 066/19, de autoria do 

Ver. Alvoni Medina, que institui a campanha denominada Dezembro Verde – Não ao 

abandono de animais – e inclui a efeméride Mês de Combate ao Abandono de Animais 

– Dezembro Verde – no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário 
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de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre –, e 

alterações posteriores, no mês de dezembro. 

 

Parecer: 

- da CCJ. Relator Ver. Clàudio Janta: pela inexistência de óbice de natureza jurídica 

para a tramitação do Projeto e do Substitutivo nº 01. 

 

Observações: 

- com Substitutivo nº 01; 

- incluído na Ordem do Dia em 06-11-19 por força do art. 81 da LOM. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Em discussão o PLL nº 

066/19. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação o Substitutivo nº 01 ao PLL 

nº 066/19. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) APROVADO. Fica prejudicado o projeto.  

Mais uma colocação aqui. Pedimos aos vereadores, que se encontram 

esgotados, uma pequena tolerância para que as coisas ocorram na normalidade jurídica. 

Em poucos minutos teremos resolvido esses pequenos impasses e adentraremos às 

últimas votações desta sessão extraordinária teve enorme fertilidade pelo dinamismo, 

pela competência e pela colaboração dos 20 ilustres vereadores que permaneceram na 

Casa até esta hora, cerca de 22h. Sempre há alguns resistentes – às vezes, com a saúde 

abalada, outras, não – que ficam até este horário e permitem o exame acurado de vários 

projetos conforme ocorreu no dia de hoje. 

Me sinto na obrigação, antes de colocar em votação o próximo projeto, 

quero ressaltar algumas colaborações especiais, como do Ver. Alvoni Medina e do Ver. 

Freitas, que já estavam fora da Casa e retornaram, num espírito de colaboração muito 

grande, especialmente porque tínhamos matérias que urgiam ser votadas este ano para 

um bom fim de ano desta Casa Legislativa. 

 

VEREADORA COMANDANTE NÁDIA (MDB): Presidente, se me der 

permissão, eu gostaria de parabenizar os 20 vereadores que aqui estão, às 22h, ainda 

limpando todos os projetos, sejam do governo ou dos vereadores, para que a gente possa 

iniciar 2020 com pé direito. Quero também cumprimentar V. Exa., assim como o Ver. 

Mendes e o Ver. Paulo Brum também, pela condução dos trabalhos que, em uma hora e 

meia, nós conseguimos fazer muito. E quero desejar, aos caros vereadores e suas 

famílias, à assessoria e aos trabalhadores desta Casa, um Natal muito especial, 

abençoado, cheio de família, um 2020 repleto de boas fiscalizações e de “Porto Alegre”. 

Obrigada, Presidente. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Obrigado a V. Exa. Vossa 

Excelência foi muito gentil e generosa conosco. 
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VEREADOR RICARDO GOMES (PP) (Requerimento): Sr. Presidente, 

solicito a imediata apreciação do PLL nº 054/17 e do PLCL nº 002/17. (Pausa.) 

Presidente, ante a ausência de consenso no plenário, eu retiro o requerimento.  

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Agradeço o Ver. Ricardo 

Gomes que, sensível, retirou o requerimento. 

 

VEREADOR PROFESSOR WAMBERT (PL): Sr. Presidente, diante da 

noite que poderia ter sido nebulosa, ela foi iluminada pela sua presença, e eu quero 

deixar aqui registrado nos Anais desta Casa, para quem está assistindo em casa ao vivo, 

a sua sabedoria, o seu pulso firme, a sua palavra que o senhor honrou perante as 

galerias, a forma como o senhor conduziu. O senhor encerra presidindo e começa o ano 

que vem presidindo. Nós temos a plena convicção que nós recebemos um upgrade, uma 

elevação nesta Casa. Eu quero agradecê-lo como vereador de primeiro mandato por ter 

salvado este ano legislativo da vergonha e da perfídia. Muito obrigado, Presidente. Deus 

o abençoe, a todos os vereadores, que tenhamos um feliz Natal, todos os funcionários da 

Casa que estiveram aqui conosco e todos que estão nos assistindo pela TVCâmara. Que 

Deus abençoe todos e cada um, abençoe Porto Alegre e, Ver. Reginaldo Pujol, mais 

uma vez, parabéns e muito obrigado. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Generoso, V. Exa. 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) (Requerimento): Sr. 

Presidente, solicito a imediata apreciação do PLE nº 035/19.  

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Em votação o 

Requerimento de autoria do Ver. Mauro Pinheiro. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

DISCUSSÃO GERAL E VOTAÇÃO 

 

(discussão: todos os Vereadores/05minutos/com aparte; 

encaminhamento: bancadas/05 minutos/sem aparte) 

 

PROC. Nº 0609/19 – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 035/19, que altera os 

limites da Subunidade 01 da Unidade de Estruturação Urbana (UEU) 026 da Macrozona 

(MZ) 04, cria e institui como Área Especial de Interesse Social (AEIS) III a Subunidade 

8, na UEU 026 da MZ 04, e define regime urbanístico para a Subunidade 8. 

 

Parecer Conjunto: 

- da CCJ, CEFOR e CUTHAB. Relator-Geral Ver. Mauro Pinheiro: pela inexistência 

de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto, e, quanto ao mérito, pela 

aprovação do Projeto. 
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Observação: 

- incluído na Ordem do Dia em 11-12-19. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Em discussão o PLE nº 

035/19. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação. Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Presidente, praticamente 

votamos todos os projetos da base do governo, do Executivo, só não votamos os que os 

vereadores não deram acordo. Nós respeitamos sempre todos os acordos firmados nesta 

Casa. Como líder do governo, quero agradecer a todos os vereadores que, neste ano de 

2019, nos ajudaram a aprovar projetos importantes para a cidade. Não vou nominar, 

porque são muitos vereadores, mas quero dizer para o Ver. Reginaldo Pujol, que preside 

esta sessão, que, como disse muito bem o Ver. Wambert, está terminando o ano 

presidindo e salvando este Legislativo de passar uma vergonha de não votar os projetos 

acordados por todos os vereadores em reunião de líderes. V. Exa. ficou aqui, fizemos 

um acordo naquela tribuna de ficar discutindo até que algum vereador viesse aqui se 

comprometer para votar, principalmente, o projeto da saúde. O Ver. Alvoni e o Ver. 

José Freitas tiveram a honra de voltar ao plenário, nos ajudar a votar os projetos, 

também agradeço aos dois vereadores, assim como agradeço a todos. Muito obrigado a 

todos, um Feliz Natal e um grande Ano-Novo, Presidente Reginaldo Pujol, nosso 

grande líder e mestre Pujol.  

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Eu acho que os elogios do 

vereador líder do governo não são adequados. Quem está de parabéns é o conjunto de 

vereadores da Casa, esses vinte vereadores, sem os quais, não teria ninguém com 

condição de levar a bom termo, como, efetivamente, com o auxílio direto do Ver. 

Mendes Ribeiro e do Ver. Paulo Brum, nós conseguimos. 

 

VEREADORA LOURDES SPRENGER (MDB): Vereador Reginaldo 

Pujol, como V. Exa. está presidindo, salvando, como já foi dito, a nossa plenária. Quero 

desejar que, no próximo ano, tenhamos bastante harmonia, já que também farei parte da 

Mesa Diretora. Quero agradecer aos colegas vereadores, pelo apoio, pelo projeto 

aprovado nesta noite, e a todos muita paz, saúde e felicidades nessas festas de final de 

ano.  

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Agradeço a V. Exa., Ver.ª 

Lourdes, que me dará a honra de, juntos, trabalhamos na Mesa Diretora no próximo ano 

legislativo, quando esperamos não submeter a Casa a algumas situações dantescas, 

como as que foi submetida no dia de hoje. É preciso que nós, inclusive, aproveitemos as 

lições do dia de hoje, para provermos, no futuro, uma forma organizada de conduzir os 

trabalhos. Não podemos confundir democracia com tentativas de imposição 

inadequadas que, muitas vezes, até prejudicam o bom propósito, pela forma equivocada 
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e exagerada como são realizadas. O Ver. Mendes Ribeiro está com a palavra. Quero 

dizer que V. Exa., durante esse ano todo, me deu o prazer de ser o meu parceiro na 

Mesa Diretora da Casa. Vossa Excelência, em inúmeras ocasiões, impediu algumas 

situações que não deveriam se realizar. Cumprimento-o e lamento que o amigo não faça 

parte da nova Mesa, seria um reforço considerável.  

 

VEREADOR MENDES RIBEIRO (MDB): Muito obrigado, Presidente 

Ver. Reginaldo Pujol. Queria cumprimentar os vereadores e agradecer pelo carinho e 

pela oportunidade de poder ter sido 2º vice-presidente desta Casa. Aprendemos aqui, a 

cada dia, e podem ter certeza de que encerro este ano muito mais maduro do que o 

comecei, porque aprendi muito com essa Mesa Diretora, ao seu lado, como sempre, 

ensinando-me e me passando instruções, que eu poderei levar no decorrer da minha vida 

pública. Queria agradecer ao Diretor Legislativo, Sr. Luiz Afonso, e também ao Sandro, 

por todo apoio que nos deram, quando presidimos os trabalhos e desejar um Feliz Natal 

e um próspero Ano-Novo a todos os nossos colegas vereadores, porque ano que vem 

estaremos juntos de novo, trabalhando por uma Porto Alegre cada vez melhor. Muito 

obrigado, Presidente, é uma honra estar ao seu lado. 

 

VEREADOR CASSIO TROGILDO (PTB): Presidente Reginaldo Pujol, 

eu quero também fazer alguns registros; quero começar pela sua bancada, registrando a 

participação do Ver. Farid Germano, que está aqui conosco, que, até este horário 

assumiu conosco, foi para a tribuna, ajudou a defender os projetos do governo, como 

vereador da base que é, da bancada do DEM. Quero também fazer um grande registro 

aqui, de um vereador muito jovem e que eu já falei da tribuna: vai ser colega daqueles 

que aqui estiverem a partir de 2021, o Ver. Giovane Byl, que foi atacado em outros 

momentos aqui, de forma não merecida, porque assumiu como tantos outros assumem 

aqui. Ele esteve enfrentando projetos difíceis, importantes, com a sua juventude, com a 

sua autonomia e com a sua lealdade para com o governo e com a sua bancada; esteve 

aqui firme todo o tempo. Não posso também deixar de agradecer aos demais 

companheiros da minha bancada: o Ver. Dr. Goulart, que nós sabemos das dificuldades 

que enfrenta, que está aqui até esta hora; O Ver. Paulo Brum, que é outro guerreiro. A 

nossa bancada não tem muita gente inteira, todo mundo tem uma debilidade. Claro que 

eu estou falando isso porque eu posso brincar com o Ver. Luciano Marcantônio, que é o 

nosso outro companheiro que aqui também está; e eu sou celíaco, tenho dificuldade de 

comer, de almoçar e de jantar. Então agradeço à nossa bancada e a todos os demais 

vereadores que logo que caiu o quórum da sessão, aceitaram o desafio e permaneceram 

aqui, liderados pelo nosso Presidente Reginaldo Pujol, com apoio da Diretoria 

Legislativa, da taquigrafia, de todos os demais servidores para que nós pudéssemos 

encerrar o ano legislativo de 2019, Ver. Moisés, vice-líder do governo, aprovando, 

debatendo e até rejeitando vários projetos. Por fim, queria parabenizar o líder do 

governo, que a todos nós que somos da base lidera, por todas as vitórias que juntamente 

com o Ver. Moisés Barboza, vice-líder, nós conseguimos ter, não para o governo 

Marchezan, também para o governo Marchezan, mas para a cidade de Porto Alegre. 
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Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os nossos colegas e para a cidade de 

Porto Alegre! Obrigado. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Obrigado, Ver. Cassio 

Trogildo.  

Meu querido amigo Ver. Luciano Marcantônio. 

 

VEREADOR LUCIANO MARCANTÔNIO (PTB): Grande Presidente 

em exercício e futuro Presidente desta Casa, Reginaldo Pujol, meu oráculo, meu amigo, 

quero dizer que sinto muito orgulho, mesmo, de ser vereador desde 2009 – estou no 

meu terceiro mandato – e realmente tenho muita admiração por esta Casa. Servidores, 

homenageio a todos aqui referenciando o meu amigo Luiz Afonso, que é o nosso diretor 

legislativo, que até esta hora está aqui trabalhando arduamente junto com seus colegas, 

funcionários públicos qualificadíssimos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Em 

teu nome, Luiz Afonso, que é um guerreiro que está aqui nesta Casa há décadas, eu 

saúdo todos os servidores desta Casa, com quem tenho orgulho de compartilhar esses 

momentos. Que Deus me dê mais condições de poder estar aqui com vocês por muitos e 

muitos mais anos. Eu quero homenagear esses 20 vereadores que estão hoje até este 

horário votando projetos importantes, principalmente o que salvou a saúde nas vilas de 

Porto Alegre. Se não fossem esses 20 vereadores que estão presentes aqui, nós teríamos 

um caos na saúde. Então parabéns, tenho orgulho de ser colega de vocês, por estarem 

até este horário votando, que é a nossa obrigação – nossa obrigação é votar todos os 

projetos importantes. Às vezes perdemos, às vezes ganhamos, mas faz parte do processo 

democrático. Salvamos a saúde de Porto Alegre com a votação do projeto relacionado à 

questão dos IMESF, relacionado aos agentes comunitários. 

É com muito amor no coração, um desejo de que o bem comum sempre 

prevaleça, eu desejo a todos um feliz Natal para que possamos ter com as nossas 

famílias um momento de muita graça. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Ver. Valter Nagelstein, eu 

quero cumprimentá-lo pela votação e aprovação unânime do seu projeto de lei da escola 

sem partido, em que eu tive uma modesta colaboração, mas me sinto muito orgulhoso 

de ter contribuído para que a gente desse esse passo gigantesco na nossa luta contra a 

ideologização esquerdista das nossas escolas. Meus cumprimentos.  

 

VEREADOR VALTER NAGELSTEIN (MDB): Presidente, o senhor é 

uma referência no pensamento liberal, com muita justiça é o nosso Presidente no ano de 

2020, ano importante em que esta Casa vai precisar da sua experiência. São 22h; acho 

que o dia de hoje, caros servidores aqui da Câmara, senhoras e senhores, nos traz duas 

grandes lições: a primeira é aquela velha frase do filósofo Sêneca: “Se um homem não 

sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável”. Graças a Deus nós 

tivemos um timoneiro nesses momentos últimos aqui, que ajudou esta Casa a se dirigir 

a um porto – e foi o senhor. E este momento contrasta infelizmente com uma postura 
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errática que nós tivemos ao longo do ano. Isso nos dá segurança do quão importante é, o 

quão bom é termos um timoneiro que saiba para onde levar a nau. É um bom augúrio. 

Nós ficamos tranquilos com relação a 2020, porque sabemos que aqui, a questão do 

descumprimento de palavra, que é muito grave, a questão do desfazimento de acordos, 

feitos neste plenário, que é muito grave, e a questão da exposição de colegas, pela figura 

do Presidente que é magistrado, isso não mais acontecerá. Eu quero dizer, por último, 

que a segunda grande lição que me traz o dia de hoje é que é fundamental que a gente 

persevere. Quando a gente acha que está tudo perdido, quando a gente acha que não há 

mais caminho, quando a gente acha que as possibilidades acabaram, não é que de 

repente, meus colegas, se abre uma porta. Nós achávamos aqui que a cidade tinha 

perdido, que o acordo que a gente tinha feito tinha acabado, que posições sectárias 

tinham vencido. Mas não é que, de repente, não mais que de repente, tudo muda. E 

gente produz muito aqui nessa pouca hora que a gente conseguiu, sobre a sua liderança, 

caminhar. Então eu quero ficar com isso, também, como lição para 2020, que por 

maiores dificuldades que a gente possa estar enfrentando em qualquer momento, a gente 

tenha fé e perseverança. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e que nos 

ajude a fazer a todas as famílias de Porto Alegre que estão nos assistindo, em 2020, um 

grande ano. Muito obrigado! Feliz Natal e um bom final de ano a todos. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): O vereador me permita 

que, antes de ouvi-lo, eu manifeste meu apreço pessoal ao amigo, e a minha alegria de 

vê-lo ter ainda nesta legislatura, assumido na condição de suplente, o mandato 

parlamentar. Rogo a Deus que, na luta democrática do próximo ano, V. Exa. consiga 

uma cadeira em definitivo, porque V. Exa. seria um grande vereador nesta Casa, como 

demonstrou nesses dois, três dias que conviveu conosco. Meus parabéns. Tenho orgulho 

de tê-lo como meu companheiro de bancada. 

 

VEREADOR FARID GERMANO FILHO (DEM): Por favor, 

Presidente, as suas palavras... Eu sou muito emotivo. Eu quero dizer para o senhor que 

com muita honra, com muita alegria, fui convocado e chamado pelo nosso partido, por 

essa liderança ímpar que é Reginaldo Pujol, que é uma referência não só para Porto 

Alegre, para o Rio Grande, para o Brasil, como cidadão, como liberal, como político, 

como ser humano, como pai de família, enfim. Eu quero dizer que a Câmara Municipal 

de Porto Alegre teve a honra de terminar o ano de 2019 com V. Exa., presidindo o 

Legislativo da nossa capital, e vai ter a honra de começar o ano de 2020 com V. Exa. 

presidindo o Legislativo da capital. Quero dizer que, com absoluta certeza, a nossa 

Câmara de Vereadores, no ano de 2020, estará entregue a um magnífico, extraordinário, 

brilhante, talentoso, agregador, Presidente Reginaldo Pujol. Quero agradecer a todos os 

vereadores que me acolheram com muito carinho, com muito afeto e com muita 

paciência, e dizer que foram dois, três dias – meu caro Jorge, que aqui está, e que 

também muito me auxiliou – extremamente intensos, mas que me deixaram 

extremamente feliz. Meu abraço a todos, meu feliz Natal, feliz ano novo, muita saúde, 

muita paz e Deus no comando sempre. Obrigado, Presidente. 
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PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Ver. José Freitas, antes 

quero lhe dizer que tenho muito carinho pelo amigo e muito respeito. O amigo é de 

posição, hoje nós tivemos, em algum momento, posições antagônicas, não diminuiu um 

milímetro sequer o meu bem-querer com o amigo. O seu gesto, depois de todo aquele 

debate, de ter vindo até nós, permitindo que nós terminássemos este ano limpando esta 

pauta, não ficando devendo para a sociedade uma resposta, concordando que o assunto 

dos cobradores, de tal forma que tem que ficar para depois, mas enfrentando aquilo que 

podia ser votado, lhe credencia cada vez mais o meu carinho, o meu apreço. Eu lhe 

ouço com prazer. 

 

VEREADOR JOSÉ FREITAS (REP): Muito obrigado, Presidente Pujol, 

e a recíproca é verdadeira. Quero parabenizar pela condução dos trabalhos e desejar que 

Deus possa abençoá-lo, não só o senhor, como toda esta Casa. Quero agradecer a 

parceria de todos os nossos colegas vereadores, agradecer a todos os servidores desta 

Casa e que Deus possa nos abençoar no próximo ano 2020, os nossos trabalhos, para 

que a população de Porto Alegre assim venha a ganhar. Quero desejar para o senhor, 

para todos que nos assistem, aos colegas vereadores, que Deus venha abençoar 

grandemente um feliz Natal e um abençoado 2020. 

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB): Boa noite, Presidente, eu 

gostaria rapidamente de destoar um pouco das palavras dos colegas. Muito sério e grave 

o que ocorreu aqui nesta Casa hoje, seriíssimo. Conheci a lisura e o trabalho do ex-

membro desta Casa que sempre é lembrado pela Presidente atual desta Casa, o seu pai. 

Hoje assisti aqui ao lado do plenário a uma nova coligação pelo caos da cidade, que não 

queria que nós contratássemos professores emergencialmente, para justamente faltar 

professor e eles causarem o caos e dirigirem eleitoralmente para um culpado. Vi aqui 

também movimentos para que não se pudesse aprovar um edital para contratar 

servidores para cuidar da saúde, também gerando um caos, mas o que mais vai ser 

difícil de esquecer é ver essa coligação que aconteceu hoje. Eu não vou falar em siglas, 

porque temos vereadores do Partido Progressista que estão aqui até essa hora votando 

pelo interesse de um milhão e meio de porto-alegrenses, mas a presidente Mônica Leal, 

coligada e orientada pelo Ver. Robaina, do PSOL, e pelo Ver. Comassetto, do PT, 

envergonhou o Parlamento da capital ao se retirar e deixar o Parlamento acéfalo. O 

interesse individual de um parlamentar jamais pode ser superior ao interesse 

parlamentar de um presidente de um poder da capital. Então isso eu quero registrar nos 

anais aqui, mas eu também quero registrar, Ver. Pujol, o que o senhor representa a todos 

nós, a todos. Há vereadores da esquerda, da direita e do centro, como eu. O senhor 

realmente é uma luz nesta Casa, um homem íntegro, um homem que conduzirá, em 

2020, o Parlamento com brilhantismo. Não posso deixar de deixar, a pedido dos líderes, 

o meu reconhecimento à equipe da liderança do governo, a Dra. Camila, a Dra. Betine, 

o Guilherme, que diariamente nos auxiliam aqui nesta Casa, o Ver. Cassio Trogildo 

falou isso, o Ver. Mauro Pinheiro falou isso, então eu gostaria de uma pequena salva de 
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palmas para a equipe de trabalhadores da liderança do governo, e, também, é óbvio, à 

minha equipe que está aqui sempre até altas horas. Obrigado e feliz Natal. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Com a palavra o vereador 

mais jovem da Capital, meu querido amigo que eu aprendi a dizer o nome correto. 

 

VEREADOR FELIPE CAMOZZATO (NOVO): Camozzato; 

Comassetto não mais, Presidente, até porque o Ver. Engº Comassetto nos chamou de 

covardes... 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Foi injusta a comparação. 

 

VEREADOR FELIPE CAMOZZATO (NOVO): Perfeito. O Ver. 

Comassetto nos chamou de covardes durante a sessão de hoje, porque estamos 

presentes, mas não encaminhávamos, não discutíamos os projetos; queríamos 

encaminhar queríamos dar produtividade à sessão, produtividade essa que conquistamos 

quando o vereador se acovardou e não permaneceu na sessão extraordinária. Então hoje 

encerramos esse ano legislativo com vossa presidência mostrando que é possível dar 

produtividade a uma pauta que havia sido acordada, que teve consenso entre os 

vereadores, que é positiva para a cidade e que efetivamente teve 20 vereadores 

presentes para votá-la, até esse horário das 10 horas da noite e 10 minutos. Então eu fico 

muito satisfeito de estar cumprindo com o meu dever enquanto parlamentar desta Casa, 

que muito me honra ser, e eu acredito que todos os demais que permaneceram aqui 

permaneceram por sua convicção do seu compromisso firmado quando do juramento. 

Então saúdo o Presidente e a todos os demais vereadores que aqui estão, os servidores, 

desejo a todos um ótimo ano novo, e um ano de 2020, com a vossa presidência, de 

muita produtividade e muitas boas notícias para a nossa Porto Alegre. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Ver. Alvoni, com prazer 

que ouso V. Exa., companheiro de Mesa, 1º Secretário, lamentavelmente não irá me 

acompanhar diretamente no ano vindouro, mas me ajudará muito, porque irá presidir a 

comissão que eu tenho muito carinho e que dela participei junto com o amigo, que é a 

Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. Sei que V. Exa. será um grande 

presidente, e eu terei o prazer de estar sempre junto com o senhor nas investidas 

positivas que certamente serão realizados. A palavra está com Vossa Excelência. 

 

VEREADOR ALVONI MEDINA (REP): Obrigado ao nobre Pujol, 

Presidente, ao Diretor Luiz Afonso, a todos os servidores da Casa, a todos aqueles que 

fazem parte aqui da Câmara de Vereadores, ao pessoal da TVCâmara, que está sempre 

acompanhando, eu quero desejar esse 2020 para todos, que seja um ano de vitórias, um 

ano abençoado, e que todas as suas famílias sejam abençoadas. É um prazer muito 

grande poder fazer parte da Casa. Como primeiro mandato, eu me sinto honrado de 

estar nesta Casa, de poder também representar um milhão e meio de porto-alegrenses, e 
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de poder estar aqui dentro como a voz do nosso povo gaúcho. E de saber que, em 2020, 

nós vamos ter grande desafio.  

O Ver. Freitas se esqueceu o meu nome, ele disse que deu um branco. Eu 

quero parabenizá-lo também, dizer que é uma honra poder estar presidindo com ele. 

Nós, republicanos, sabemos que em 2020 teremos grandes conquistas. Com certeza, o 

povo porto-alegrense vai ser abençoado também, vai ter grandes vitórias. 

Então, que Deus abençoe a todos, que abençoe também as meninas da 

taquigrafia. É um prazer fazer parte dessa família. A gente tem um carinho imenso por 

todos: pelo pessoal da portaria, com os guardas; pelo pessoal da copa; pelo pessoal da 

limpeza, que sempre deixam a nossa Casa organizada. Então, que Deus abençoe a 

todos, que o ano que vai entrar que seja muito produtivo para todos. Deus abençoe, e 

um abraço especial também para as pessoas que estão agora nos assistindo através da 

TVCâmara. A todos os motoristas e cobradores também. A votação do projeto vai ficar 

para o ano que vem. Deus abençoe a todos. Um abraço especial. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Não há mais nada a ser 

tratado. Eu quero também agregar o agradecimento e um reconhecimento a nossa 

Diretoria Legislativa, muito bem comandada pelo Sr. Luiz Afonso, que tem uma 

belíssima equipe, e nós vamos preservá-la, com apoio dele, no próximo ano legislativo. 

O único diretor que eu já escolhi para Casa é o diretor legislativo que, por acaso, é o 37, 

Sr. Luiz Afonso de Melo Peres. Obrigado, bom Natal para todos. Estão encerrados os 

trabalhos da presente sessão. 

 

(Encerra-se a sessão às 22h15min.) 

 

* * * * * 


