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079ª SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 30NOV2020 
 

(Texto com revisão final.) 
 

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): (14h15min) Vamos fazer a verificação de quórum 

para iniciarmos os trabalhos da tarde de hoje. Peço ao diretor Luiz Afonso que coordene 

esse momento da nossa sessão. 

 

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

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

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): Há quórum. Por favor, Sr. Luiz Afonso, apregoe as 

matérias apresentadas à Mesa. 

 

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

proposições apresentadas à Mesa.)  

Há condições de votarmos a inversão da ordem dos trabalhos para passarmos à Pauta. 

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): Conforme acordado, esta presidência faz um 

requerimento solicitando a alteração da ordem dos trabalhos, para que possamos, 

imediatamente, entrar no período de Pauta. Após retornaremos à ordem normal. Em 

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

(Pausa.) APROVADO. 

 

Vereador João Carlos Nedel (PP) (Requerimento):  Gostaria de pedir um minuto de 

silêncio pelo falecimento da Srª. Alda Sossmeier, mãe do nosso colega Hamilton 

Sossmeier. 

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB):  Deferimos o pedido. 
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(Faz-se um minuto de silêncio.) 

 

Passamos à 

 

PAUTA 

 

O Ver. Adeli Sell está com a palavra para discutir a Pauta. 

 

VEREADOR ADELI SELL (PT): Ver. Paulo Brum, permita-me, rapidamente, dizer que 

iniciou a primeira discussão de pauta hoje um projeto de minha autoria que considero muito 

importante, que é sobre a questão da fibra ótica em Porto Alegre. A fibra ótica tem hoje um 

percurso de mais de mil quilômetros na cidade, ela interliga todos os postos de saúde, todas 

a escolas sob o comando da Companhia de Processamentos de Dados. Com a chamada 

contratualização que a Prefeitura está fazendo nos postos de saúde, com empresas 

terceiras, sejam organizações sociais ou não, há o corte para que aqueles organismos 

busquem as suas conexões. O que acho um equívoco do primeiro ao quinto, eu espero que 

o novo governo reveja essa situação. Coloco que a fibra ótica e o conjunto que pertence a 

esses equipamentos, hoje, na cidade, são bens públicos de uso especial para 

telecomunicações, para comunicação, como é a Companhia de Processamentos de Dados 

do Município, a Procempa.  Portanto, atentem, colegas vereadores e vereadoras, pois eu 

estou saindo, junto com outros colegas, no final do mês de dezembro, no final do ano, da 

Câmara Municipal, e esse projeto estará aí para ser debatido. Eu estou conversando com 

alguns colegas vereadores – coloco aqui de público – para que, caso queiram assumi-lo, 

eu faça uma reunião, imediatamente, com quem quiser, tecnicamente explicando do que 

se trata, para que se possa levar isso adiante. Muito obrigado, colegas vereadores e 

vereadoras.  

(Não revisado pelo orador.) 
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PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB):    Obrigado, Ver. Adeli Sell. Pergunto se há inscritos 

em Pauta. (Pausa.) Não havendo mais inscritos, estão encerrados os trabalhos da presente 

sessão. Convoco os Srs. Vereadores para a 028ª Sessão Extraordinária, logo a seguir. 

 

(Encerra-se a sessão às 14h29min.) 

 


