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025ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 22SET2020 
 

(Texto com revisão final.) 
 
 
 
PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): Boa tarde a todos. O diretor legislativo fará a 

chamada nominal para entrarmos diretamente na Ordem do Dia. 

 

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

(Pausa.)  (Após a chamada nominal.) Vinte e sete vereadores presentes.  

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): (14h32min) Havendo quórum, passamos à  

 

ORDEM DO DIA 

 

Conforme acordo de lideranças, nós votaremos hoje os títulos de cidadãos. Também, 

conforme determinação, faremos três blocos de oito projetos cada um. É isso, diretor? 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Exatamente. 

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): O senhor irá apregoar o primeiro bloco? 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Uma questão importante para 

esclarecer a todos: para formar os blocos, tem que haver unanimidade dos líderes. Depois 

de aceita a unanimidade dos líderes, estabelecidos quais os projetos que entram no bloco, 

o Presidente irá colocar em votação a formação do bloco. Os projetos que eventualmente 

tiverem ressalvas dos líderes ficarão para votação individual no final da ação.  

A presidência faz um requerimento de formação do bloco 1 para votação dos seguintes 

projetos: PLL nº 020/19, PLL nº 237/19, PLL nº 240/19, PLL nº 242/19, PLL nº 247/19, PLL 

nº 256/19, PLL nº 261/19 e PLL nº 271/19. Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que 

o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 
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(A Ver.ª Lourdes Sprenger assume a presidência dos trabalhos.) 

 

PRESIDENTE LOURDES SPRENGER (MDB): Em discussão as matérias constantes do 

bloco 1. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação nominal. (Pausa.)  

 

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

nominal.) (Pausa.)  (Após a chamada nominal.) APROVADO por 29 votos SIM. 

 

PRESIDENTE LOURDES SPRENGER (MDB): Declaro aprovado o bloco1, de 

homenagens aos cidadãos. 

 

Vereador Engº Comassetto (PT): Um dos homenageados é o Roger Machado, que se 

expressa, neste momento, como liderança mundial na luta antirracista: “Vidas negras 

importam”.  Por isso votei “sim”.  

 

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

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): Passemos à formação do bloco 2. 

 

Vereador Adeli Sell (PT) (Requerimento): Sr. Presidente, solicito que o PLL nº 025/20 

seja votado separadamente, ao final. 

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): Deferido. 

Esta presidência faz um requerimento de formação do bloco 2 para votação dos seguintes 

projetos: PLL nº 018/20, PLL nº 034/20, PLL nº 040/20, PLL nº 097/20, PLL nº 098/20, PLL 

nº 099/20, PLL nº 104/20. Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 
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SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Em discussão as matérias 

constantes do bloco 2. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação nominal. (Pausa.) 

(Após a chamada nominal.) APROVADO por 31 votos SIM 

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): Declaro aprovado o bloco 2, de títulos de cidadãos. 

 

Vereador Professor Wambert (Requerimento) (PTB):  Sr. Presidente, solicito a retirada 

de priorização do PLL nº 025/20; e também requeiro que sejam votados separadamente, 

ao final, o PLL nº 270/219 e o PLL nº 165/18. 

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): Em votação o requerimento de autoria do Ver. 

Professor Wambert. (Pausa.)  Os Srs. Vereadores que a aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) APROVADO.  

 

(O Ver. Reginaldo Pujol assume a presidência.) 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): A presidência faz um 

requerimento de formação do bloco 3 para votação dos seguintes projetos: PLL nº 066/20, 

PLL nº 105/20, PLL nº 178/18, PLL nº 255/19, PLL nº 057/19, PLL nº 133/18. Em votação. 

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

APROVADO. 

Em discussão as matérias constantes do bloco 3. (Pausa.) Não há quem queira discutir. 

Em votação nominal. (Pausa.) (Após a chamada nominal.) APROVADO por 32 votos SIM. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Declaro aprovado o bloco 3, de títulos de 

cidadãos.  

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PEREZ (Diretor Legislativo): Em discussão o PLL nº 

270/19. Não há quem queira discutir. Em votação nominal. (Pausa.) (Após a chamada 

nominal.) APROVADO por 31 votos SIM. 
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Vereadora Cláudia Araújo (PSD):  Cada vereador sabe quem homenageia e quem merece 

ou não; votarei sempre “sim” a toda e qualquer homenagem. 

 

Vereador Clàudio Janta (SD): Pegando o ritmo do Cassiá e da Cláudia, eu já dei título de 

cidadão para o Lula, dei título de cidadão para a Dilma, dei título de cidadão para o Mourão, 

já dei título para o Padilha; agora as pessoas vieram buscar os títulos em Porto Alegre, 

pegaram seus títulos. Cabe ao vereador, como a Cláudia disse, então acho que o vereador 

é o responsável pelo título, porque sabe bem, não somos nós, com poder de polícia, de 

veto que vamos tirar o direito do vereador de dar título a quem ele queira dar. A 

responsabilidade é dele. Eu votei “sim”. 

 

Vereador Ramiro Rosário (PSDB): Votei “sim”, fui na mesma linha do que ouvi antes o 

Ver. Cassiá comentando. Eu acho que este é o momento de nós votarmos também de 

acordo com a consciência cada proposição, da mesma forma que eu gostaria muito de ter 

a possibilidade de votar na concessão do título à ministra Damares. 

 

Vereador Ricardo Gomes (DEM): Votei “sim”, na esperança de que ainda hoje nós 

possamos aprovar o título da ministra Damares. 

 

Vereador Valter Nagelstein (PSD): Votei “sim” com muita honra. O Dr. Terra faz um grande 

trabalho em favor das populações de terceira idade, que são cada vez maiores em Porto 

Alegre. Gostaria muito de votar “sim” no da ministra Damares e compreendo que não 

conseguir votar nisso representa uma odiosa prática de machismo. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Eu poderia alegar qualquer coisa no sentido de 

justificar o meu voto, especialmente a coerência. Ao longo do tempo, tem-se tratado na 

Casa que, em homenagens como esta, a grande responsabilidade é de quem propõe, e 

certamente eu transferiria ao Ver. Aldacir Oliboni essa responsabilidade; mas não o farei. 

Até invejo o Ver. Oliboni por escolher tão bem um homenageado, um médico ilustre que faz 

um belíssimo trabalho lá na Pontifícia Universidade Católica. A única suspensão que 
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poderia ser levantada a meu respeito é que a especialidade dele é medicina da terceira 

idade, na qual eu estou incluído. Com muito orgulho, com muita satisfação, cumprimento o 

Ver. Oliboni pela proposta e me somo a todos aqueles que até agora votaram 

favoravelmente. Votei “sim”. 

Solicito ao Dr. Luiz Afonso que coordene a votação da segunda matéria colocada em 

destaque que é o PLL nº 165/18, de autoria da ex-vereadora Sofia Cavedon. 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Em discussão o PLL nº 

165/18. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação nominal. (Após a chamada 

nominal.) APROVADO por 25 votos SIM. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Declaro aprovado o PLL nº 165/18. 

 

Vereador Valter Nagelstein (PMDB): Eu votei “sim”, porque eu sou contra essa prática - 

e não estou dizendo que ninguém esteja fazendo, porque, às vezes, o vereador tem que 

sair - de votar contra, porque eu acho que é um direito do parlamentar escolher quem ele 

quer homenagear. E esta homenagem é, acima de tudo, os votos que aquele parlamentar 

tem, independentemente de divergências políticas com quem quer que seja. 

 

Vereador Reginaldo Pujol (DEM): Eu acompanho o Ver. Nagelstein no seu raciocínio e 

incluo que a proposição é meritória da parte de quem faz. Não tenho razão nenhuma para 

ser contra, pelo contrário, vou ser a favor. Pelo visto, trata-se de uma pessoa que não pode 

ser discriminada de jeito nenhum. É um professor, de origem da colônia africana, merecedor 

do meu respeito, do meu carinho e, sobretudo, do meu voto. 

 

Vereador Cassio Trogildo (PTB): Eu quero registrar meu voto “sim”. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM):  Encerrada a Ordem do Dia e os trabalhos da 

presente sessão. 
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(Encerra-se a sessão às 15h27min)  


