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087ª SESSÃO ORDINÁRIA – VIRTUAL17DEZ20 

 

(Texto com revisão final.) 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Boa tarde a todos. 

 

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

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

 

Vereador Clàudio Janta (PSD): Boa tarde Sr. Presidente, meus pares, ontem na reunião 

de líderes, nós deliberamos uma ordem de votação dos projetos e um projeto meu estaria 

em terceiro lugar, mas, para a minha surpresa, ele está em 14° lugar na ordem de votação. 

Seria para ser o terceiro na ordem, já que havia dois projetos anteriores a ele, então, ficou 

deliberado isso na reunião de líderes de ontem. Depois, seriam apresentados os demais 

projetos dos demais membros da Casa. Então, eu queria saber o que aconteceu, se houve 

outra reunião ou não, o que aconteceu, já que não está sendo feito o que foi determinado 

ontem na reunião de líderes. 

 

Vereador João Bosco Vaz (PDT): Presidente, tem um projeto de minha autoria que está 

em sexto lugar na ordem de votação, então eu proponho ao Ver. Clàudio Janta que que o 

projeto dele passe a ser sexto na ordem de votação e o meu ficaria em último lugar. Não 

tem problema. Afinal de contas, o meu mandato está chegando ao final, então seu projeto 

tem prioridade. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): O Ver. João Bosco Vaz acaba de me dar uma 

colaboração muito expressiva. A Diretoria Legislativa... (Problemas na conexão.) ...aqueles 

vereadores que não tiveram a recondução, que estão se despedindo, por assim dizer, da 

vida legislativa, estariam em primeiro lugar, e V.Exa., pela vontade de seus eleitores, 

competentes e inteligentes, terá mais quatro anos de mandato para o bem da sociedade 

porto-alegrense e da nossa Câmara Municipal. Mas com a abertura que nos dá o Ver. João 
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Bosco Vaz, que é um coração aberto, eu pediria que V. Exa. aguardasse até nós chegarmos 

à nossa sessão extraordinária, e, até lá, nós vamos concertar o seu pedido e ajustar com o 

Ver. João Bosco Vaz. Nós chegaremos a uma conclusão e vamos nos entender 

plenamente. 

 

Vereador Aldacir Oliboni (PT): Presidente, o senhor anunciou, ontem, de fato, que já 

haviam quatro projetos priorizados, citou o do Janta, o meu e de outros, e eu não vou pedir, 

aqui, para que o de minha autoria passe na frente, pois acho que tem que ter um acordo de 

lideranças. E quero aproveitar para dizer que nós temos que votar todos esses projetos 

para que ninguém saia prejudicado, na medida em que cada um priorizou o seu projeto. 

Temos a sessão de hoje, a de segunda, então eu lhe pergunto qual a sua posição sobre 

isso. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Vereador, eu quero assegurar a V. Exa., e, 

assegurando V. Exa., eu asseguro aos demais, que todos os projetos que nós temos 

conosco serão votados. Se precisar fazer uma sessão extraordinária específica no dia 22 

de dezembro, para essa finalidade, nós a faremos; se precisar fazer duas extraordinárias, 

nós as faremos também, mas a previsão é de que até o dia 22 de dezembro, todos os 

projetos que estão na Ordem do Dia serão votados. Fiquem tranquilos. E eu repito: o senhor 

foi vítima também da sabedoria dos seus eleitores, que o reelegeram. Então, a forma como 

foi estabelecida pela Diretoria Legislativa... (Problemas na conexão.) ...daqueles 

vereadores que não foram reconduzidos, o que demonstra que a inteligência dos eleitores... 

(Problemas na conexão.) 

 

Vereador Clàudio Janta (SD): Sr. Presidente, peço escusas, pois, no afã de que o meu 

projeto fosse votado... Pelos argumentos que o senhor usou, bem como pelo critério 

estabelecido por V. Exa., eu vejo que o meu projeto é o segundo na ordem de votação, 

considerando os vereadores reeleitos. Então, eu retiro minha questão de ordem e proponho 

nós cumprirmos na íntegra a priorização da votação. Eu agradeço a grandeza do Ver. João 

Bosco Vaz, mas eu declino a sua proposta, permanecendo o meu projeto onde ele está, 
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com esse compromisso de que os projetos de interesse dos vereadores serão todos 

votados. Muito obrigado Sr. Presidente. 

 

Vereador Cassio Trogildo (PTB): (Requerimento): Sr. Presidente, eu tenho uma questão 

também referente ao meu projeto que trata dos plantões. Solicito que o PDL n° 007/20 seja 

a primeira matéria a ser apreciada na ordem de priorização de votação na próxima segunda-

feira. Eu já quero deixar isso consignado, e, no momento apropriado, eu gostaria que V.Exa. 

colocasse à apreciação dos colegas. Obrigado. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Eu quero deixar todos tranquilos de que todas 

as ponderações dos vereadores reeleitos e não eleitos serão atendidas. Para isso, eu tenho 

que louvar a postura do Ver. Janta, do Ver. João Bosco Vaz e do Ver. Cassio, que se 

manifestaram, e dizer a eles que todos estão contribuindo para que a gente consagre, 

nesses três grandes dias que nós teremos, o dia de restauração plena da nossa capacidade 

legislativa. Nós fizemos tudo isso com o esforço de vocês, que me ajudaram a limpar essa 

pauta, ao retirar de tramitação todos aqueles projetos que, lamentavelmente, não se 

construiu uma solução até o momento. Então, de imediato, agradecendo a todos, devolvo 

o comando ao Dr. Luiz Afonso, para que ele nos informe a respeito das matérias e dos 

expedientes encaminhados à Mesa. 

 

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

proposições apresentadas à Mesa.) 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): De início, eu quero esclarecer aos senhores 

vereadores, que, atendendo solicitação do ilustre líder do Partido Trabalhista, nós faremos, 

além da sessão ordinária de hoje, que será muito objetiva, uma extraordinária para, 

inclusive, cumprir a pauta de um projeto de interesse... (Problemas na conexão.) ...que se 

encontra correndo pauta.  

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

encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

Passamos à 

 

PAUTA 

 

A palavra está com o Dr. Luiz Afonso, para que informe os projetos que estão inseridos na 

Pauta. 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Temos apenas uma 

proposição, o PLL nº 136/20. (Procede à leitura da ementa do projeto.) 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Não há inscritos para discutir a Pauta. Está 

encerrado o período de discussão de Pauta. 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Sr. Presidente, nós temos um 

acordo, então, encerraremos a sessão ordinária e, imediatamente, abriremos uma sessão 

extraordinária com o seguinte roteiro: em primeiro lugar, a Pauta, para cumprir a 2ª Sessão 

de Pauta da proposição que foi anunciada agora; depois, ingressaremos na Ordem do Dia, 

para começarmos as votações. 

 

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Estão encerrados os trabalhos da presente 

sessão. Convoco as Sras. Vereadoras e os Srs. Vereadores para a 031ª Sessão 

Extraordinária a ser realizada logo a seguir. 

 

(Encerra-se a sessão às 14h28min.)  

 


