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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 

EM 10-11-2021. 

 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se 

virtualmente, nos termos da Resolução nº 2.584/20, a Câmara Municipal de Porto 

Alegre. Às dezesseis horas e trinta e sete minutos, foi realizada a chamada, na qual 

registraram presença Aldacir Oliboni, Alexandre Bobadra, Alvoni Medina, Bruna 

Rodrigues, Cláudia Araújo, Comandante Nádia, Daiana Santos, Felipe Camozzato, 

Fernanda Barth, Gilson Padeiro, Giovane Byl, Hamilton Sossmeier, Idenir Cecchim, 

José Freitas, Kaká D'Ávila, Laura Sito, Leonel Radde, Lourdes Sprenger, Márcio Bins 

Ely, Mari Pimentel, Mauro Pinheiro, Mauro Zacher, Moisés Barboza, Mônica Leal, 

Pablo Melo, Paulo Schuster, Pedro Ruas, Psicóloga Tanise Sabino, Ramiro Rosário e 

Roberto Robaina. Constatada a existência de quórum, o Presidente declarou abertos os 

trabalhos. Ainda, durante a sessão, registrou presença Airto Ferronato. Em PAUTA, 

Discussão Preliminar, estiveram, em 2ª sessão, o Projeto de Lei Complementar do 

Legislativo nº 032/21, os Projetos de Lei Complementar do Executivo nos 020 e 026/21 

e os Projetos de Lei do Legislativo nos 136 e 259/21. Às dezesseis horas e quarenta e 

dois minutos, constatada a existência de quórum deliberativo, foi iniciada a ORDEM 

DO DIA. Os trabalhos foram suspensos das dezesseis horas e quarenta e quatro minutos 

às dezoito horas e quinze minutos, para a realização de reunião conjunta de comissões 

permanentes. Em votação, foram aprovados conjuntamente os Requerimentos nos 161, 

162, 261, 264, 275, 276, 278 e 279/21 (Processos nos 0479, 0480, 1037, 1055, 1165, 

1167, 1176 e 1177/21, respectivamente). Às dezoito horas e vinte minutos, constatada a 

inexistência de quórum, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, convocando os 

vereadores para a próxima sessão ordinária. Os trabalhos foram presididos por Márcio 

Bins Ely e Idenir Cecchim. Do que foi lavrada a presente ata, que, após distribuída e 

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

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Quero fazer uma saudação 

ao secretário Cassio Trogildo, obrigado pela presença, que abrilhanta os trabalhos desta 

sessão.  

Hoje, recebemos a visita do Reitor Bulhões, da UFRGS, já comuniquei o 

colégio de líderes, mas faço questão de comunicar o plenário que foi aprovado o Termo 

de Cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Então, 

para ciência do plenário, estaremos estreitando laços com a academia. Eu acho que é 

muito produtivo, principalmente no que diz respeito à formação de pessoal, cursos, 

vagas, em especial, na área de medicina. É sempre bom, oportuno e importante que 

essas iniciativas se materializem, a exemplo do que nós fizemos, na semana passada, 

com a Escola de Gestão Pública também. Então, trago ao conhecimento do plenário a 

assinatura do Termo de Cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): (Procede 

à chamada nominal.) (Pausa.) (Após a chamada nominal.) Trinta Sras. Vereadoras e Srs. 

Vereadores responderam a chamada nominal. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Há quórum. Passamos à  

 

PAUTA - DISCUSSÃO PRELIMINAR 

 

(05 oradores/05 minutos/com aparte) 

 

2ª SESSÃO 

 

PROC. Nº 0787/21 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO 

LEGISLATIVO Nº 032/21, de autoria da Verª Comandante Nádia, que altera o caput 

do art. 3º da Lei Complementar nº 320, de 2 de maio de 1994 – que dispõe sobre a 

denominação de logradouros públicos e dá outras providências –, e alterações 

posteriores, vedando a denominação de logradouros e equipamentos públicos com 

nomes de pessoas vivas, bem como com nomes de terroristas, guerrilheiros, partícipes 

de luta armada, genocidas, defensores do nacional socialismo, do nazismo ou do 

internacional socialismo ou de pessoas condenadas por subversão à ordem pública ou 

que tenham participado de organizações terroristas. Com Emenda nº 01, da Verª 

Comandante Nádia. (SEI 025.00070/2021-86) 

 

PROC. Nº 0895/21 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO 

Nº 020/21, que altera o caput do art. 5º, o caput do art. 9º; inclui o parágrafo único no 

art. 4º, os incs. I a IV e os §§ 1° e 2° no art. 5º, os incs. I a XX no art. 9º, o art. 12-A e o 

art. 12-B na Lei Complementar nº 320, de 2 de maio de 1994. (Denominação e tipos de 

logradouros públicos.) (SEI 18.00272/2021-16) 

 

PROC. Nº 1049/21 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO 

Nº 026/21, que reorganiza o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre 

(CMS/POA), e revoga a Lei Complementar nº 277, de 20 de maio de 1992; a Lei 

Complementar nº 287, de 8 de janeiro de 1993; o art. 8º da Lei Complementar nº 395 de 

26 de dezembro de 1996; e os arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 660, de 7 de 

dezembro de 2010. (SEI 118.00308/2021-61) 

 

PROC. Nº 0358/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 136/21, de 

autoria do Ver. Jessé Sangalli, que inclui § 3º no art. 1º e arts. 1º-A, 1º-B e 1º-C na Lei 

nº 12.692, de 9 de março de 2020 – que obriga a divulgação de lista informando a 

relação de pacientes que aguardam pela realização de consultas com especialistas, 

exames ou cirurgias em estabelecimentos pertencentes à rede pública de saúde do 

Município de Porto Alegre ou a ela conveniados –, estabelecendo sua divulgação por 



 

 3 

meio de sítio eletrônico ou aplicativo e as informações que deve conter. (SEI 

220.00039/2021-10) 

 

PROC. Nº 0647/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 259/21, de 

autoria do Ver. Aldacir Oliboni, que institui o Caminho da Via Sacra do Morro da Cruz. 

(SEI 021.00114/2020-91) 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Não há inscritos para 

discutir a Pauta. Está encerrado o período de discussão de Pauta. 

Solicito ao diretor legislativo que proceda à chamada nominal para 

verificação de quórum para entrarmos na Ordem do Dia.  

 

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

chamada nominal.) Vinte e nove Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras responderam a 

chamada nominal. 

  

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT) – às 16h42min: Havendo 

quórum, passamos à 

  

ORDEM DO DIA 

  

Comunico ao plenário que, no dia 17 de novembro, às 19h, será realizada 

uma Sessão Solene alusiva à Semana da Consciência Negra. A Mesa Diretora, 

juntamente com a bancada negra, deliberou que cada vereador deve indicar três 

personalidades para serem homenageadas nessa ocasião – personalidades negras. As 

indicações devem ser encaminhadas à presidência até o dia 12 de novembro. Depois 

enviaremos o e-mail para reforçar, solicito que fique consignado em Ata para que todos 

fiquem intimados a fazer suas indicações.  

Estão suspensos os trabalhos para realização da reunião conjunta das 

comissões permanentes. 

  

(Suspendem-se os trabalhos às 16h44min.) 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT) – às 18h15min: Estão 

reabertos os trabalhos.  

Esta presidência faz um requerimento solicitando a formação de um bloco 

de votação composto pelos Requerimentos nos 161/21, 275/21, 162/21, 276/21, 261/21, 

279/21, 278/21 e 264/21. Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO.  

 

REQUERIMENTO – VOTAÇÃO 

 

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



 

 4 

REQ. Nº 161/21 – (Proc. nº 0479/21 – Mesa Diretora) – requer seja o período de 

Comunicações do dia 22 de novembro destinado a assinalar o transcurso dos 184 anos 

da Brigada Militar. (SEI 025.00050/2021-13) 

 

REQUERIMENTO – VOTAÇÃO 

 

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

 

REQ. Nº 275/21 – (Proc. nº 1165/21 – Verª Bruna Rodrigues) – requer seja o período 

de Comunicações do dia 22 de novembro destinado a assinalar o transcurso da Semana 

da Consciência Negra. (SEI 221.00172/2021-67) 

 

REQUERIMENTO – VOTAÇÃO 

 

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

 

REQ. Nº 162/21 – (Proc. nº 0480/21 – Mesa Diretora) – requer seja o período de 

Comunicações do dia 29 de novembro destinado a assinalar o transcurso dos 180 anos 

da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. (SEI 025.00051/2021-50) 

 

REQUERIMENTO – VOTAÇÃO 

 

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

 

REQ. Nº 276/21 – (Proc. nº 1167/21 – Ver. Cassiá Carpes) – requer seja o período de 

Comunicações do dia 29 de novembro destinado a homenagear a Rádio Gaúcha pelo 

transcurso dos 50 anos do Programa Sala de Redação. (SEI 023.00029/2021-10) 

 

REQUERIMENTO – VOTAÇÃO 

 

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

 

REQ. Nº 261/21 – (Proc. Nº 1037/21 – Mesa Diretora) – requer a realização de 

Sessão Solene no dia 26 de novembro destinada a comemorar os 120 anos da 

Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul (ACM-RS). (SEI 017.00014/2021-

50) 

 

REQUERIMENTO – VOTAÇÃO 

 

(encaminhamento: autor e bancadas/05 minutos/sem aparte) 
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REQ. Nº 279/21 – (Proc. nº 1177/21 – Ver. Ramiro Rosário) – requer a realização de 

Sessão Solene no dia 16 de novembro destinada à entrega da Comenda Porto do Sol à 

Jornalista Adriana Abreu Irion. (SEI 035 197.00331/2021-87) 

 

REQUERIMENTO – VOTAÇÃO 

 

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

 

REQ. Nº 278/21 – (Proc. nº 1176/21 – Verª Lourdes Sprenger) – requer a realização 

de Sessão Solene no dia 18 de novembro, às 17 horas, destinada à entrega do Prêmio 

Glaucus Saraiva à Senhora Shana Müller. (SEI 035.00115/2021-11) 

 

REQUERIMENTO – VOTAÇÃO 

 

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

 

REQ. Nº 264/21 – (Proc. nº 1055/21 – Vers. Matheus Gomes e Pedro Ruas) – requer 

a realização de Sessão Solene destinada a homenagear Paulo Freire, em comemoração 

ao centenário de seu nascimento, completado em 19 de agosto de 2021. (SEI 

217.00114/2021-48) 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Em votação o bloco 

composto pelos Requerimentos nos 161/21, 275/21, 162/21, 276/21, 261/21, 279/21, 

278/21 e 264/21. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) APROVADO, com a abstenção do Ver. Jessé Sangalli. 

Constatada a inexistência de quórum, estão encerrados a Ordem do Dia e os 

trabalhos da presente sessão. 

 

(Encerra-se a sessão às 18h20min.) 

 

* * * * * 


