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023ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 31AGO2020 
(Texto com revisão final.) 
 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM):  Diretor Luiz Afonso, proceda à chamada 

nominal. 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): (Procede à chamada 

nominal.) (Pausa.) 

 

Vereador Airto Ferronato (PSB):  Estou aguardando o teu retorno, Luiz.  

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Já posso dar rapidamente. 

Vereador: a assessoria não encontrou as suas indicações nos e-mails que foram enviados, 

dentre as indicações. A gente pode olhar e confirmar isso com calma depois e dar uma 

celeridade especial para as suas questões.  

 

Vereador Airto Ferronato (PSB): O meu chefe de gabinete disse que mandou para ti e 

que tu inclusive mandaste um O.K. Olhe depois, então, fica para a próxima semana. 

Abraços. 

  

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): (Após a chamada nominal)  

Vinte e oito vereadores presentes. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Havendo quórum, passamos à  

 

PAUTA 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Não há inscritos para discutir 

a Pauta. Está encerrado o período de discussão de Pauta. 
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PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Dá-se por cumprida a Pauta desta sessão 

extraordinária, ao mesmo tempo em que iniciamos o processo de ingresso na Ordem do 

Dia, propriamente dita. Não se faz necessária nova chamada, pois o número de presentes 

que acaba de ser levantado é a comprovação de que existe esse quórum. Concorda, V. 

Exa.? 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Perfeito, Sr. Presidente, até 

porque não haveria necessidade de abrirmos a Ordem do Dia para fazermos a reunião 

conjunta das comissões. Podemos suspender os trabalhos da sessão para que o Sr. Vice-

Presidente da CCJ assuma os trabalhos para encaminhar a reunião conjunta. 

 

(Suspendem-se os trabalhos às 14h50min.) 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): (15h43min) Estão reabertos os trabalhos. Fico 

muito satisfeito em saber que foi cumprida esta agenda com muita eficiência e consulto aos 

colegas vereadores se há alguma manifestação a mais a ser feita. (Pausa.) Se não houver, 

vou agradecer a presença e a colaboração de todos por cumprirmos a reunião conjunta das 

comissões sob a presidência do meu líder e meu estimado amigo.  

 

Vereador Clàudio Janta (SD) (Requerimento): Sr. Presidente, solicito um minuto de 

silêncio pelo falecimento do Sr. Cláudio Viegas, ex-funcionário da Caixa Econômica 

Estadual ao Rio Grande do Sul, meu tio e padrinho, vítima do Covid-19. 

 

Vereador Engº Comassetto (PT) (Requerimento): Sr. Presidente, solicito um minuto de 

silêncio pelo falecimento do Sr. João Alberto Menini, foi diretor da cultura no Estado, entre 

outras atividades. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Remeto ao Ver. Clàudio Janta meus 

cumprimentos pessoais pela passagem de pessoal altamente vinculada a ele por laços 

familiares e afetivos; igual me refiro agora à deferência feita pelo Ver. Comassetto ao seu 
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correligionário, ex-servidor público. Enfim, ambas as situações são um tanto quanto inéditas 

que vamos fazer no dia de hoje, mas obviamente que tudo isso é simbólico. Deferimos os 

pedidos. 

 

(Faz-se um minuto de silêncio.) 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): O Ver. Adeli Sell está com a palavra para uma 

Comunicação de Líder. 

 

VEREADOR ADELI SELL (PT): Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, em 

nome da bancada do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, eu tive a honra de ser 

indicado pelos meus colegas, vereadores Engº Comassetto, Aldacir Oliboni e Marcelo 

Sgarbossa, para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo colega Ver. 

Roberto Robaina, e que teve o relatório do Ver. Professor Wambert. Já cumprimentei o Ver. 

Roberto Robaina pela condução dada e pelo excelente relatório conclusivo, sereno do 

Professor Wambert. O prefeito, pelo relatório, pela votação, está incurso em seis crimes de 

responsabilidade, inclusive por corrupção passiva. Eu quero deixar aqui registrado que a 

Câmara de Vereadores não se dobra, não se rende, não se vende, ela tem uma atitude de 

soberania diante do Executivo e assim deve ser.  

Nós continuamos a ter muitos problemas na cidade, o Centro Histórico, de modo especial, 

está a bangu. Enquanto o prefeito foi duro, e às vezes deveria ter sido mesmo, e nós 

apoiamos, no controle da pandemia, por outro lado, em nenhum momento, absolutamente 

em nenhum momento, controlou as vendas ilícitas no Centro Histórico, e eu tenho dito isso, 

o maior vetor de transmissão de doenças são as vendas de frutas nas ruas, nas calçadas, 

sem proteção alguma, jogadas ao chão. Posso lhes mandar, porque eu já expus no 

Facebook, a Ceasa ilegal tomando toda a frente do Mercado Público no Glênio Peres. De 

fato, eu me convenço cada vez mais de que o prefeito odeia o Mercado Público e está 

fazendo de tudo para quebrar o Marcado Público, e, não contente com isso, quer quebrar 

o horto da Praça Parobé e quer quebrar todos os vendedores legais de frutas que existem 
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nas chamadas bancas amarelinhas. Este é o prefeito Nelson Marchezan Júnior, hoje 

incurso em seis crimes na CPI.  

As pessoas não aguentam mais a sua prepotência, a sua arrogância e seus anúncios 

mentirosos. Era para haver um reparo de 600 praças e até agora apenas uma foi concluída, 

uma, de 600 praças; uma vergonha a situação de muitas das nossas praças de Porto 

Alegre; não sou quem está dizendo isso, é uma matéria de um dos poucos jornais que a 

gente consegue ler nos dias atuais, que é o Jornal do Comércio. Ademais há a situação 

dos ônibus. O prefeito desobedece a concorrência realizada, favorece a ATP, tirando 

algumas linhas que os empresários dizem ser deficitárias, colocando ônibus da Carris, 

sendo que houve um certame, uma licitação em que as empresas ganharam, e não adianta 

fazer choradeira, porque o empresário quando participa de um certame, quando participa 

de um processo licitatório, segundo a legislação pátria, ele tem que sustentar o contrato por 

três meses. O que faz o prefeito? Não discute nenhuma política de mobilidade urbana em 

Porto Alegre, muito pelo contrário, antes quis impor o pedágio urbano na cidade; agora ele 

fala num pedágio urbano no Centro, e aí você vai ler o texto que veio, é o círculo da morte 

que ele traçou, porque vai muito além do Centro Histórico de Porto Alegre. Muito, mas muito 

além do Centro Histórico de Porto Alegre.  

É preciso saber peitar e dialogar, como fizemos hoje pela manhã, o Ver. Paulinho Motorista 

e eu, que fomos para um terminal de ônibus, discutimos com a direção da empresa e 

tivemos retorno, há cinco minutos, dizendo que aceitaram as condicionantes que nós 

colocamos junto com lideranças comunitárias. É preciso fazer enfrentamento às empresas 

e à ATP para que cumpram o contrato, porque nós não deixaremos passar essas questões. 

Ademais, nós vamos continuar cobrando as questões da SMED. Hoje houve uma 

manifestação na frente da SMED sobre o tema não pagamento das verbas rescisórias pela 

Multiclean. Ela está pagando de 10% a 12% da rescisão, direito de fato que as pessoas 

têm. Por isso que nós estamos aqui, falando em nome da bancada do PT, para dizer que 

assim não dá mais, nós faremos o enfrentamento que tiver que ser feito.  E parabéns a 

todos aqueles que estiveram na CPI, especialmente aos vereadores Robaina e Wambert 

que conduziram e fizeram o relatório. Muito obrigado.   

(Não revisado pelo orador.) 
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SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): O Ver. Engº Comassetto está 

com a palavra para uma Comunicação de Líder, pela oposição. 

 

VEREADOR ENGº COMASSETTO (PT): Prezado Presidente, cumprimentos aos colegas 

vereadores e vereadoras, e, em nome do PT e do PSOL, e de todos aqueles da oposição, 

queremos neste momento nos solidarizar com o jornalista Juremir Machado e trazer aqui 

uma postura de repúdio à direção da Record e da Rádio Guaíba, porque o Juremir Machado 

foi demitido do programa de que era âncora, do qual todos nós aqui sempre participamos, 

o Esfera Pública, numa postura democrática e plural, chamava todos e ouvia todos. Mas 

isso parece que ultimamente é uma raridade na imprensa brasileira, as grandes emissoras 

e os grandes conglomerados de comunicação tentam sempre tirar aqueles que praticam a 

postura democrática, a postura que provoca o contraditório, que possa apontar 

principalmente os desmandos e as posturas que vão contra a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que vão contra a destruição ambiental que está ocorrendo no País, que 

vão contra a postura da retirada dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras... 

(Problemas na conexão.) Então, queremos aqui, para encerrar, prezado diretor legislativo, 

trazer a nossa solidariedade ao nosso amigo, e digo nosso, porque tenho certeza que neste 

momento eu falo aqui em nome dos 36 vereadores desta Casa, porque todos encontravam 

no programa em que o Juremir Machado sempre foi âncora, a rádio viva, assento para 

trazer as suas opiniões e sempre pautado pelo contraditório. Então, o nosso jornalista lá de 

Palomas, que guarde mais esta no seu currículo, porque isso não diminuiu a sua grandeza, 

pelo contrário, isso só aumenta a sua grandeza, porque tem um reconhecimento hoje 

universal. E aqui, em nome da oposição, na defesa da democracia, força ao amigo Juremir 

Machado, a quem foi dado o Diploma de Honra ao Mérito, pela Câmara de Vereadores de 

Porto Alegre, a este grande jornalista.  

E quero dizer à Taline, que mantenha a postura do programa, que resista, não ceda à 

dominação de um único olhar, de uma única visão. Um grande abraço a todos. Juremir, 

força, muito obrigado. 

(Não revisado pelo orador.) 
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PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Agradeço ao nosso orador que falou em nome 

da oposição. Não havendo mais vereadores inscritos, agradeço pela presença de todos. 

Estão encerrados os trabalhos da presente sessão. 

  

(Encerra-se a sessão às 16h02min.) 

 

 

 

 

 

 

 


