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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, EM 07-02-

2022. 

 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se 

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

Alegre. Às quatorze horas e quinze minutos, foi realizada a segunda chamada, na qual 

registraram presença Airto Ferronato, Aldacir Oliboni, Alexandre Bobadra, Alvoni 

Medina, Bruna Rodrigues, Cassiá Carpes, Cláudia Araújo, Comandante Nádia, 

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

Jessé Sangalli, Jonas Reis, José Freitas, Kaká D'Ávila, Karen Santos, Laura Sito, Leonel 

Radde, Lourdes Sprenger, Márcio Bins Ely, Mari Pimentel, Mauro Pinheiro, Moisés 

Barboza, Mônica Leal, Pablo Melo, 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, registraram presença Claudio Janta, 

Daiana Santos e Matheus Gomes. À MESA, foram encaminhados: os Projetos de Lei do 

Legislativo nos 321, 609, 610 e 625/21 (Processos nos 0784, 1347, 1348 e 1375/21, 

respectivamente), de autoria de Airto Ferronato; o Projeto de Lei do Legislativo nº 

539/21 (Processo nº 1211/21), de autoria de Alexandre Bobadra; o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 387/21 (Processo nº 0924/21), de autoria de Alvoni Medina; os Projetos 

de Lei do Legislativo nos 595, 596, 597, 598, 602, 603 e 604/21 (Processos nos 1327, 

1328, 1329, 1330, 1336, 1337 e 1338/21, respectivamente), de autoria de Alvoni 

Medina e José Freitas; o Projeto de Resolução nº 085/21 (Processo nº 1310/21), de 

autoria de Cassiá Carpes; o Projeto de Lei do Legislativo nº 323/21 (Processo nº 

0786/21), de autoria de Cláudia Araújo; os Projetos de Lei do Legislativo nos 301, 442, 

496, 580 e 605/21 (Processos nos 0734, 1040, 1126, 1307 e 1339/21, respectivamente), 

de autoria de Claudio Janta; o Projeto de Lei Complementar do Legislativo nº 044/21 

(Processo nº 1166/21), de autoria de Felipe Camozzato; os Projetos de Lei do 

Legislativo nos 611 e 621/21 (Processos nos 1349 e 1366/21, respectivamente), de 

autoria de Gilson Padeiro; os Projetos de Lei do Legislativo nos 372 e 583/21 (Processos 

nos 0876 e 1312/21, respectivamente), de autoria de Giovane Byl; o Projeto de Lei do 

Legislativo nº 487/21 e o Projeto de Resolução nº 034/21 (Processos nos 1109 e 

0658/21, respectivamente), de autoria de Jonas Reis; os Projetos de Lei do Legislativo 

nos 375, 469 e 589/21 e 007 e 015/22 (Processos nos 0882, 1089 e 1321/21 e 0018 e 

0033/22, respectivamente), de autoria de José Freitas; o Substitutivo nº 01, de autoria de 

Leonel Radde, ao Projeto de Lei do Legislativo nº 205/21 (Processo nº 0538/21); os 

Projetos de Resolução nos 086/21 e 001/22 (Processos nos 1362/21 e 0001/22, 

respectivamente), de autoria de Lourdes Sprenger; os Projetos de Lei do Legislativo 

nos 345, 586, 587 e 588/21 (Processos nos 0827, 1318, 1319 e 1320/21, 

respectivamente), de autoria de Márcio Bins Ely; o Projeto de Lei do Legislativo nº 

606/21 (Processo nº 1340/21), de autoria de Mauro Pinheiro; os Projetos de Lei do 

Legislativo nos 572 e 578/21 (Processos nos 1292 e 1301/21, respectivamente), de 

autoria de Moisés Barboza; os Projetos de Lei do Legislativo nos 405/21 e 011/22 
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(Processos nos 0966/21 e 0023/22, respectivamente), de autoria de Pablo Melo; o 

Projeto de Lei do Legislativo nº 004/22 (Processo nº 0012/22), de autoria de Ramiro 

Rosário. Foram apregoados os Ofícios nos 3487, 3488 e 3514/21 e 021 e 205/22, do 

Prefeito, encaminhando, respectivamente, o Projeto de Lei Complementar do Executivo 

nº 036/21, o Projeto de Lei do Executivo nº 057/21, veto parcial ao Projeto de Lei do 

Executivo nº 043/21, o Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 001/22 e o 

Projeto de Lei do Executivo nº 002/22 (Processos nos 1369, 1372 e 1085/21 e 0037 e 

0041/22, respectivamente). Foi apregoado requerimento de autoria de Mauro Zacher, 

deferido pelo Presidente, solicitando o desarquivamento do Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica nº 007/19 (Processo nº 0504/19). Foi apregoado documento firmado por 

Alvoni Medina, José Freitas e Fernanda Barth, informando a constituição de bloco 

partidário composto pelo Republicanos e pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. 

Foi apregoado documento firmado por Comandante Nádia, Mauro Pinheiro e Moisés 

Barboza, informando a constituição de bloco partidário composto pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira, pelo Partido Liberal e pelo Democratas. A seguir, por 

solicitação de Mônica Leal, Cláudia Araújo e Pedro Ruas, foi realizado um minuto de 

silêncio em homenagem póstuma a Waldir Antônio Bronzatto, a Miguel Castro da Silva 

e a Maria Prestes. Em continuidade, o Presidente concedeu a palavra, em TRIBUNA 

POPULAR, a Cláudia Remião Franciosi, do Instituto Espírita Dias da Cruz, que se 

pronunciou acerca do centésimo décimo quinto aniversário desse instituto. Após, nos 

termos do artigo 206 do Regimento, Lourdes Sprenger, Comandante Nádia, Mônica 

Leal, Alexandre Bobadra, Mauro Pinheiro, Claudio Janta e Airto Ferronato 

manifestaram-se acerca do assunto tratado em Tribuna Popular. Os trabalhos foram 

suspensos das quatorze horas e quarenta e oito minutos às quatorze horas e cinquenta 

minutos. Foi APROVADO requerimento verbal formulado por Idenir Cecchim, 

solicitando alteração na ordem dos trabalhos da presente sessão. Em PAUTA, 

Discussão Preliminar, estiveram, em 1ª sessão, os Projetos de Lei Complementar do 

Legislativo nos 018 e 026/21, o Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 035/21, 

os Projetos de Lei do Legislativo nos 095, 190, 261, 324, 342, 350, 361, 382, 383, 388, 

401, 425, 454, 465, 504, 529, 530, 540, 565, 569, 571 e 576/21, os Projetos de Lei do 

Executivo nos 032 e 055/21 e os Projetos de Resolução nos 043, 066, 069, 071, 072, 073, 

075, 076, 077, 078, 079, 080, 082, 083 e 084/21. Às quatorze horas e cinquenta e um 

minutos, em cumprimento a deliberação do Colégio de Líderes, o Presidente declarou 

encerrados os trabalhos, convocando os vereadores para sessão extraordinária a ser 

realizada a seguir. Os trabalhos foram presididos por Idenir Cecchim. Do que foi 

lavrada a presente ata, que, após distribuída e aprovada, será assinada pela 1ª Secretária 

e pelo Presidente. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Boa tarde a todos. Solicito 

ao diretor legislativo que proceda à verificação do quórum para que possamos iniciar a 

002ª Sessão Ordinária.  
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SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): (Procede 

à chamada nominal.) (Pausa.) (Após a chamada nominal.) Trinta e um Srs. Vereadores e 

Sras. Vereadoras responderam à chamada nominal. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB) – às 14h20min: Há quórum. 

Há matéria a ser apregoada. 

 

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

documento, firmado pelos vereadores Alvoni Medina, José Freitas e Fernanda Barth, 

informando a constituição de bloco partidário composto pelos Republicanos (REP) e 

pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), SEI n° 034.00001/2022-44. 

Apregoo documento firmado pelos vereadores Moisés Barboza, Mauro 

Pinheiro e Comandante Nádia, informando a constituição de bloco partidário composto 

pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), pelo Partido Liberal (PL), e pelo 

Democratas (DEM), SEI nº 036.00196/2021-40. 

Apregoo documento, firmado pelo vereador Moisés Barboza, comunicando 

que, desde o dia 05 de janeiro de 2022, os vereadores Gilson Padeiro e Moisés Barboza 

ocupam, respectivamente, os cargos de líder e vice-líder da bancada do PSDB, SEI nº 

067.00002/2022-66. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Quero dar as boas-vindas a 

todos os vereadores e as vereadoras que aqui estão, aos vereadores e às vereadoras que 

estão on-line. Esperamos que este ano seja um ano profícuo, que esta pandemia danada 

vá embora de vez e que esta Casa possa ter, neste plenário, a presença de todos os 

vereadores, a presença física de cada vereador é muito importante para a Câmara de 

Vereadores. Claro que, devido às circunstâncias, os que estão on-line também são muito 

bem-vindos e são muito acarinhados. Espero que este ano legislativo seja de muita 

produção legislativa, de muito debate, mas de muito respeito entre os vereadores e as 

vereadoras. Vamos divergir das ideias, mas nunca divergir das pessoas ou do 

comportamento de cada pessoa.  

 

VEREADORA MÔNICA LEAL (PP) (Requerimento): Presidente Idenir 

Cecchim, bem-vindo! Desejo saúde e sucesso nesta sua caminhada, no comando do 

Legislativo da capital do Rio Grande do Sul.  

No dia 20 de janeiro de 2022, Porto Alegre perdeu um de seus cidadãos 

honoríficos e um grande empresário de destaque, aos 86 anos, que fez parte da história 

desta cidade, sendo referência, embarcando uma época. Falo do Sr. Waldir Antônio 

Bronzatto, sócio-administrador das lojas de calçado Bronzatto e Bronzatinho, que, 

imagino, muitos tenham conhecido ou sido clientes. Fazia parte de um circuito de lojas 

que a família porto-alegrense acessava quando da compra de sapatos, a partir de 1966. 

As lojas ficavam na Av. Azenha, na Av. Protásio Alves e no Centro da cidade. Natural 

do Município de Ijuí, Bronzatto veio estudar em Porto Alegre em 1952, formado em 

ciências contábeis pela UFRGS, ajudou a fundar e presidiu também diversas entidades 
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de contadores, como o Sindicato de Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, a 

Ordem dos Contadores do Brasil e foi representante na Confederação dos Contadores 

Públicos dos Países do Pacto Andino e do Pacto Amazônico. Teve destaque tanto na 

área comercial quanto na social e na política. Foi homenageado. Foi homenageado nesta 

Casa com o Título de Cidadão de Porto Alegre, em 2012, proposto pelo colega Ver. 

Oliboni. Relembrando a bonita contribuição do Sr. Waldir Bronzatto para o 

desenvolvimento da capital e do Estado, e nomeando a sua filha Patrícia, a Câmara de 

Vereadores de Porto Alegre quer transmitir os seus sentimentos a toda a família, além 

de pedir um minuto de silêncio pela perda do Bronzatto. Obrigada. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Ver.ª Mônica, eu sou 

testemunha, fui colega do Waldir Bronzatto na Associação Comercial e Industrial da 

Zona Norte. O Waldir Bronzatto foi um empresário destemido, corajoso, foi também 

presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Eu me somo às 

homenagens que V. Exa. fez, um abraço à Patrícia e à família toda por esta passagem. 

 

VEREADORA CLÁUDIA ARAÚJO (PSD) (Requerimento): Presidente 

Cecchim, eu gostaria de me unir à Ver.ª Mônica e solicitar um minuto de silêncio pela 

passagem do Sr. Miguel Castro da Silva, que faleceu no dia 1º de fevereiro e que é pai 

do nosso colega Ver. Gilson Padeiro. 

 

Vereador Airto Ferronato (PSB): Caro Presidente, também vou me somar 

à homenagem da Cláudia ao seu Miguel, pai do nosso querido Gilson Padeiro. Eu me 

somo também à homenagem da Mônica Leal, nossa vereadora, dizendo da amizade e da 

parceria que tínhamos, como você também disse que tem, com o nosso querido Waldir 

Bronzatto. Ele foi presidente do Clube dos Bacharéis em Ciências Contábeis na década 

de 1980, e eu fui o seu 1º vice-presidente. Estamos juntos, saudação à família e a todos. 

Cumprimento a Mônica pela iniciativa. Obrigado. 

 

Vereadora Lourdes Sprenger (MDB): Boa tarde, Presidente; também 

quero me somar a essa homenagem da Ver.ª Mônica Leal. O Waldir Bronzatto foi um 

grande defensor da classe contábil, valorizando o bacharel em ciências contábeis. Como 

meu colega Ferronato, participei das mesmas diretorias da época. Foi um grande 

profissional, como já foi dito. Vamos fazer um minuto de silêncio. 

 

Vereador Mauro Pinheiro (PL): Presidente Idenir Cecchim, quero 

também fazer a minha homenagem a Waldir Bronzatto, Cidadão de Porto Alegre, título 

de iniciativa deste vereador, uma pessoa com quem eu tive uma relação muito próxima, 

antes mesmo de ser político. Infelizmente, eu não estava em Porto Alegre, na data do 

passamento, e não pude comparecer, mas os meus sentimentos a toda a família. Muito 

obrigado, Presidente. 
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VEREADOR PEDRO RUAS (PSOL) (Requerimento): Presidente Idenir 

Cecchim, falo em nome da bancada do PSOL e, com muita honra, também em nome da 

bancada do PCdoB, peço um minuto de silêncio em reverência ao falecimento da Sra. 

Maria Prestes, viúva do grande Luís Carlos Prestes. Tive a oportunidade de conhecê-la, 

Presidente, nesta Casa, em 1987, quando dei o Título de Cidadão Emérito de Porto 

Alegre para Luís Carlos Prestes. Dona Maria estava com ele, temos muitas fotos. Em 

nome do PSOL e do PCdoB, lhe peço esta homenagem. Obrigado. 

 

Vereadora Mônica Leal (PP): Presidente, só um detalhe importante. A 

iniciativa do Título de Cidadão foi do Ver. Mauro Pinheiro. Só para registrar.  

 

Vereador Aldacir Oliboni (PT): Presidente, quero me somar a esta 

homenagem póstuma a tantos cidadãos que, nesse recesso, perderam as suas vidas, e 

não foi diferente na questão da pandemia. Das pessoas já citadas, temos o grande amigo 

Bronzatto. Mônica, acho que está havendo uma confusão, pois quem deu o Título de 

Cidadão de Porto Alegre foi este vereador, está nos anais, está no projeto de lei. Foi no 

meu primeiro mandato de vereador em Porto Alegre, talvez o Mauro tenha dado um 

outro título noutro momento.  

É importante que a DL também esclareça isso. Não tem nada de competição 

aqui, é questão de reconhecimento a uma pessoa que tem uma linda história na cidade, 

um comerciante, um homem de bem que merecia esse reconhecimento da Câmara 

Municipal, dos cidadãos e cidadãs que moram na nossa querida cidade, além, é claro, 

como o Ver. Pedro Ruas falou, do reconhecimento a Maria Prestes, e também, como 

lembrado pela Cláudia, ao pai do nosso grande amigo e colega Ver. Gilson Padeiro. 

Nós, da oposição, queremos nos somar a este momento de homenagens póstumas.  

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Ver. Gilson Padeiro, os 

meus sentimentos pessoais e, tenho certeza, de todos os vereadores da Casa pelo 

passamento de seu pai. Que Deus o tenha, e que ele continue te protegendo, como 

protegeu a vida toda.  

Defiro os requerimentos, solicitando um minuto de silêncio in memoriam do 

Sr. Waldir Antônio Bronzatto, de autoria da Ver.ª Mônica Leal; da Sra. Maria Prestes, 

de autoria do Ver. Pedro Ruas; e do Sr. Miguel Castro da Silva, de autoria da Ver.ª 

Cláudia Araújo 

 

(Faz-se um minuto de silêncio.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Passamos à 
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TRIBUNA POPULAR 

 

A Tribuna Popular de hoje terá a presença do Instituto Espírita Dias da Cruz 

e tratará de assunto relativo aos 115 anos da entidade. A Sra. Cláudia Remião Franciosi, 

representando o Instituto, está com a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos. 

 

SRA. CLÁUDIA REMIÃO FRANCIOSI: Presidente, boa tarde. Eu 

queria pedir autorização para tirar a máscara, pode ser? Em primeiro lugar, eu quero 

agradecer a esta Casa por este espaço tão distinto, para que nós possamos falar de 115 

anos de uma história, da história de uma entidade que tem um cuidado e uma 

preocupação com o ser humano. Desde o dia 27 de janeiro de 1907, esta instituição se 

ocupa de olhar para o próximo da maneira mais especial possível. Essa instituição 

começa com um pequeno grupo de pessoas espíritas que estuda, pratica e difunde o 

espiritismo. Mas, mais do que estudar o espiritismo, mais do que acolher, fazer um 

acolhimento fraterno, oferecer os passes, oferecer todo o trabalho para aqueles que 

sofrem espiritualmente, esta instituição, há 90 anos, se dedica a ter um albergue, o 

Albergue Noturno Dias da Cruz. Um albergue que nasceu muito antes da capital de 

Porto Alegre falar sobre a política pública das pessoas em situação de rua, muito antes 

de nós termos toda a estruturação da rede de assistência social que hoje a Prefeitura de 

Porto Alegre tem. Nós nascemos com essa vontade de que essas pessoas que estão lá em 

situação de rua, independente do motivo, seja por que razão for, pois nós não estamos 

aqui para fazer esse julgamento e, sim, para acolher as pessoas neste momento 

transitório de suas vidas. Hoje, nós temos condições de acolher 100 pessoas por noite 

entre homens e mulheres. Hoje nós temos um termo de colaboração com a Fundação de 

Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Porto Alegre e estamos fazendo um 

trabalho de acolhimento. Não seria possível fazer um grandioso trabalho sem a força da 

comunidade, sem a solidariedade de cada porto-alegrense, de cada pessoa que faz a sua 

doação, que leva o seu alimento, que se ocupa em pensar a vida dessas pessoas dessa 

transitoriedade. Além do albergue, nós temos também uma escola de educação infantil 

que, há 40 anos, faz um trabalho dedicado à educação infantil, a Escola Casa do 

Pequenino. Há 40 anos, nós acolhemos crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses. Temos 

um trabalho também todo voltado à Secretaria de Educação, fazemos parte da política 

pública educacional.  

Nós estamos falando aqui de 115 anos de trabalho dedicado ao próximo, 

115 anos de trabalho que respeita a integridade e o desenvolvimento das pessoas, desde 

a sua mais tenra idade, com 4 meses, até as pessoas que, neste momento, passam por 

esta transitoriedade de vida, seja qual for o motivo, mas que estão passando por esta 

situação. Então, nós estamos falando de uma instituição centenária, são poucas, 

Presidente, as instituições, hoje, centenárias na nossa cidade, mas é com muita alegria 

que a gente vem aqui festejar este aniversário, estes 115 anos de trabalho dedicado à 

comunidade. São mais de três milhões de pessoas atendidas ao longo desses 115 anos, 

são anos de trabalho dedicado à educação, um trabalho dedicado à assistência social e, 

sem dúvida nenhuma, um trabalho muito dedicado ao alívio das angústias, ao alívio do 
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sofrimento de todas as pessoas. Eu convido a todos para que venham conhecer o nosso 

trabalho, muitos vereadores presentes conhecem a nossa pratica. E nós queremos 

convidar outros para que venham conhecer. Nossa instituição fica aberta de segunda a 

segunda e será uma alegria para todos nós poder receber a visita, para que vocês possam 

conhecer mais das nossas práticas diárias. O acolhimento às pessoas em situação de rua 

se dá das 19h até as 7h da manhã, são 100 vagas; 62 vagas para homens e 38 vagas para 

as mulheres. 

Muito obrigada mais uma vez, Presidente, e muito obrigada a esta Casa por 

esta acolhida e pela oportunidade de festejar os nossos 115 anos dedicados ao ser 

humano. 

 

(Não revisado pela oradora.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Muito obrigado, Sra. 

Cláudia Remião Franciosi, convido a senhora a fazer parte da Mesa. Quero anunciar as 

presenças do Sr. Ernani Rosa Galtieri, Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto, 

e da Sra. Carmem Barbosa, representante de Comunicação e Marketing do Instituto. 

A Ver.ª Lourdes Sprenger está com a palavra, nos termos do art. 206 do 

Regimento. 

 

VEREADORA LOURDES SPRENGER (MDB): Quero cumprimentar a 

Cláudia Franciosi, o Sr. Ernani Galtieri, Diretor Administrativo, e a Sra. Carmem 

Barbosa, do Marketing. Gostaria de dizer que, realmente, 115 anos de uma entidade 

temos que dar este destaque na tribuna, que muitos, às vezes, desconhecem o trabalho 

que ali é realizado. Ao passar pela Av. Ipiranga, a gente vê as pessoas aguardando sua 

albergagem, a sua janta, o seu banho, a sua troca de roupa. É um trabalho que deve ser 

destacado; é fazer o bem sem olhar a quem. Também das instalações, chamo a atenção 

para a Casa do Pequenino, ao atendimento às crianças, ao enxoval que, muitas vezes, é 

oferecido às pessoas e também das atividades, que é bom que se registre, que vão desde 

a educação infantil à assistência social à família, pais, gestantes, idosos, albergue 

noturno, doações de enxovais e outros itens do vestuário. Até hoje, consta na história do 

Dias da Cruz, mais de dois milhões de pessoas atendidas. É um trabalho confiável, um 

trabalho de grande responsabilidade, é uma entidade religiosa também. O Dias da Cruz 

foi professor de matemática, com curso de humanidades, médico homeopata – naquela 

época era homeopatia – e presidia o Curso Hahnemiano e o Instituto também que leva o 

nome do líder da homeopatia, o Hahnemann. Parabéns a vocês, continuem este trabalho 

e às pessoas que precisam ser atendidas dentro das condições procurem o Dias da Crus. 

Parabéns! 

 

(Não revisado pela oradora.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): A Ver.ª Comandante Nádia 

está com a palavra, nos termos do art. 206 do Regimento. 
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VEREADORA COMANDANTE NÁDIA (DEM): Boa tarde, Presidente, 

Ver. Idenir Cecchim, é sempre bom retornar a esta Casa; cumprimento os colegas 

vereadores neste início de 2022; cumprimentar a querida Cláudia, que faz um trabalho 

belíssimo junto aos Instituto Espirita Dias da Cruz; nós nos conhecemos há anos. Cento 

e quinze anos, para uma entidade não é para qualquer uma, é só para aquelas entidades 

que, efetivamente, tem um trabalho profícuo, um trabalho realizado com carinho, com 

muita completude de vários parceiros e colaboradores que entregam o seu melhor para 

aquelas pessoas que mais necessitam. Então, que muitos mais 115 anos venham para o 

Instituto Espirita que leva, além daquela doação material, uma doação espiritual, uma 

doação que vai além daquela coisa que a gente enxerga, mas é aquele carinho, aquele 

conforto, aquela palavra que faz com que as pessoas sigam em frete, tenham fé e muita 

esperança. E a esperança que a gente espera aqui, Presidente, uma esperança de que este 

ano, com todos os debates, com todas as discussões, nós possamos fazer de Porto 

Alegre uma Porto Alegre muito melhor nos seus 250 anos – parabéns, vida longa ao 

Instituto, obrigada. 

 

(Não revisado pela oradora.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): A Ver.ª Mônica Leal está 

com a palavra, nos termos do art. 206 do Regimento.  

 

VEREADORA MÔNICA LEAL (PP): Só um detalhe, Presidente, acho 

que está faltando alguém aqui para fazer a higiene do microfone – seria importante, 

principalmente porque nós estamos com alto índice de contaminação. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Voluntariamente o Ver. 

Janta vai fazer; obrigado, vereador.  

 

VEREADORA MÔNICA LEAL (PP): Eu Gostaria de registrar aqui a 

minha surpresa e alegria em ver o Instituto completar 115 anos. É algo assim... É 

fantástico, é prova de muita doação, comprometimento dos envolvidos, desde aquele 27 

de agosto de 1907, quando iniciou suas atividades com pequeno grupo espírita. Eu não 

posso deixar de fazer um registro aqui, o meu pai, coronel Pedro Américo Leal, era 

espírita, bem como a sua mãe, então, quando tive a oportunidade de ocupar a tribuna e 

falar, logo me lembrei que ele gostaria de estar aqui te homenageando, bem como ao 

Instituto. Parabéns, obrigado a vocês. Vida longa a esse trabalho voluntário, 

maravilhosos. Obrigada!  

 

(Não revisado pela oradora.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Eu acho que ele está aqui, 

Ver.ª Mônica - Pedro Américo Leal, essa entidade, está por aqui sempre! O Ver. 

Alexandre Bobadra está com a palavra, nos termos do art. 206 do Regimento.  
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VEREADOR ALEXANDRE BOBADRA (PSL): Primeiramente, quero 

agradecer ao Ver. Janta pela gentileza – ficou muito agradável nosso microfone. Quero 

dizer ao representante do Instituto Espírita Dias da Cruz que conheço o trabalho 

desenvolvido lá; quando eu era criança, a minha família frequentou muito o Dias da 

Cruz. Nós temos várias entidades que fazem serviço social em Porto Alegre e no 

Estado, algumas são inquestionáveis: quem não conhece, em Porto Alegre, o Dias da 

Cruz? É um trabalho centenário; parabéns pelos 115 anos! O que precisar aqui da 

Câmara de Vereadores, da bancada do PSL, o Dias da Cruz pode contar conosco, 

parabéns pelo excelente trabalho!  

 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): O Ver. Mauro Pinheiro está 

com a palavra, nos termos do art. 206 do Regimento.  

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (PL): Boa tarde, Presidente, Cláudia, 

é um prazer ver esta homenagem ao Dias da Cruz pelo excelente trabalho, Presidente, 

que faz nesses 115 anos. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que construíram essa 

história de atendimento à população de Porto Alegre, espiritual e material. Em nome da 

Cláudia que, tenho certeza, representa a entidade, parabenizamos a todas essas pessoas 

que construíram essa história; parabéns, Dias da Cruz, bem como seus diretores 

também.  

 

(Não revisado pelo orador.) 

  

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): O Ver. Claudio Janta está 

com a palavra, nos termos do art. 206 do Regimento.  

 

VEREADOR CLAUDIO JANTA (SD): Sr. Presidente, Sra. Cláudia, eu 

que, como médium espírita de passagem, trabalho em um centro espírita há muito 

tempo, quero dizer que o Dias da Cruz foi o precursor de centenas de centros espíritas 

que a gente vê em Porto Alegre com a doutrina de ajudar ao próximo, ajudar quem quer 

que seja; não se olha nome, não se olha cor, estado civil, social, nada, simplesmente se 

doa para a espiritualidade. Vocês são um exemplo para todos os centros espíritas, para 

todos os médiuns desta cidade, não só pelo trabalho espiritual, mas também pela 

compreensão das necessidades das pessoas no dia a dia. Meus parabéns, vida longa!  

 

(Não revisado pelo orador.) 

  

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): O Ver. Airto Ferronato Leal 

está com a palavra, nos termos do art. 206 do Regimento.  
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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB): Meu caro Presidente 

Cecchim, falo em meu nome, em nome do meu partido, PSB, trazendo um abraço a ti, 

Cláudia, a toda direção, a quem comanda o Instituto, a quem vai ao Instituto Espírita 

Dias da Cruz, o qual cumprimento pelos seus 115 anos. É uma grandiosa história que 

está inserida na nossa querida Porto Alegre, portanto, um abraço a todos. É uma 

homenagem justa que Porto Alegre faz, pois, como os que me antecedeu falaram, 

reconheço o seu trabalho. Quem não conhece, quem não ouviu falar do Instituto Espírita 

Dias da Cruz? Todos nós ouvimos e já estivemos presentes lá. Parabéns, vida longa; 

Porto Alegre agradece pelo Instituto que está aqui, fazendo esse belíssimo trabalho pela 

nossa sociedade gaúcha e porto-alegrense. Um abraço, obrigado! 

 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Dona Cláudia, a senhora 

ouviu as palavras dos vereadores. Nós temos sempre que lembrar das pessoas que 

colaboram anonimamente, uma rede de solidariedade. Então, um abraço a todos, 

continuem apoiando o Instituto Espírita Dias da Cruz. A senhora é uma mulher jovem e 

se dedica a isso, espero que seja exemplo para muitas gerações nos próximos 115 anos. 

Agradecemos as presenças da Sra. Cláudia Remião Franciosi; agradecemos, ainda, a 

presença do Sr. Ernani Rosa Gualtieri e da Sra. Carmem Barbosa, respectivamente 

Diretor Administrativo e Financeiro e representante da Comunicação e Marketing do 

Instituto Espírita Dias da Cruz. Estão suspensos os trabalhos para as despedidas. 

 

(Suspendem-se os trabalhos às 14h48min.) 

  

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB) – às 14h50min: Estão 

reabertos os trabalhos. 

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. 

Passamos à 

 

PAUTA - DISCUSSÃO PRELIMINAR 

 

(05 oradores/05 minutos/com aparte) 

 

1ª SESSÃO 

 

PROC. Nº 0431/21 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO LEGISLATIVO 

Nº 018/21, de autoria do Ver. Leonel Radde, que inclui arts. 8º-A e 72-A na Lei 

Complementar nº 694, de 21 de maio de 2012 – que consolida a legislação sobre 

criação, comércio, exibição, circulação e políticas de proteção de animais no Município 
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de Porto Alegre e revoga legislação sobre o tema –, e alterações posteriores, vedando a 

realização de tatuagens e a colocação de piercings, inclusive os microdermais, com fins 

estéticos em animais, e estabelecendo aos infratores as sanções previstas no art. 32 da 

Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro 1998 – Lei de Crimes Ambientais –, e 

alterações posteriores. Com Emenda nº 01, do Ver. Leonel Radde. (SEI 

208.00118/2021-35) 

 

PROC. Nº 0634/21 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO LEGISLATIVO 

Nº 026/21, de autoria do Ver. Jessé Sangalli, que altera o caput e os §§ 1º e 2º e revoga 

as als. a, b, c, d e e do §2º, todos do art. 18 da Lei Complementar nº 197, de 21 de 

março de 1989 - que institui e disciplina o Imposto Sobre a Transmissão Intervivos 

(ITBI), por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos –, e 

alterações posteriores, admitindo o parcelamento desse imposto. (SEI 220.00092/2021-

11) 

 

PROC. Nº 1356/21 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO 

Nº 035/21, que dispõe sobre a outorga onerosa do direito de construir no Município de 

Porto Alegre, cria o Fundo Municipal de Gestão de Território (FMGT), altera o inc. VII 

do art. 2º e inc. XII do art. 6º da Lei Complementar nº 612, de 19 de fevereiro de 2009, 

altera o inc. III do art. 53-A e o § 5º do art. 111 da Lei Complementar n° 434, de 1º de 

dezembro de 1999, e revoga a Lei Complementar nº 850, de 17 de abril de 2019. (SEI 

118.00362/2021-15) 

 

PROC. Nº 0899/21 – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 032/21, que altera o 

caput do art. 92, cria e extingue as Funções Gratificadas constantes na letra c do Anexo 

I, todos da Lei nº 6.309, de 28 de dezembro de 1988 - que estabelece o plano de carreira 

dos funcionários da Administração Centralizada do Município; extingue Funções 

Gratificadas no Anexo II da Lei nº 6.151, de 13 de julho de 1988 - que estabelece o 

plano de carreira do magistério público municipal; dispõe sobre o respectivo plano de 

pagamento e dá outras providências, e altera o inc. XIX do art. 1° da Lei nº 11.404, de 

27 de dezembro de 2012 - que atribui verba de representação aos titulares dos Cargos 

em Comissão ou das Funções Gratificadas que menciona. (SEI 118.00276/2021-02) 

 

PROC. Nº 0276/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 095/21, de autoria 

do Ver. Leonel Radde, que cria o Projeto Artes Marciais nas Escolas. (SEI 

208.00086/2021-78) 

 

PROC. Nº 0495/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 190/21, de autoria 

do Ver. José Freitas, que institui o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no 

Município de Porto Alegre. (SEI 034.00201/2021-16) 

 

PROC. Nº 0649/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 261/21, de autoria 

da Verª Andrea da Matta, que institui o Selo Por Todos. (SEI 240.00001/2021-19) 
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PROC. Nº 0792/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 324/21, de autoria 

do Ver. Airto Ferronato, que denomina Travessa Anselmo Carvalho Bitencourt o 

logradouro público não cadastrado conhecido como Passagem Quatro Mil Cinquenta 

Seis, Bairro Gloria. Com Emenda nº 01, do Ver. Airto Ferronato. (SEI 

019.00035/2021-73) 

 

PROC. Nº 0819/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 342/21, de autoria 

dos Vers. Jessé Sangalli, Hamilton Sossmeier e Alexandre Bobadra e das Veras 

Comandante Nádia, Fernanda Barth e Psicóloga Tanise Sabino, que veda a vacinação 

compulsória contra a Covid-19 e quaisquer sanções administrativas ou práticas 

discriminatórias dirigidas a servidores efetivos, comissionados e temporários, de 

atividades essenciais e não essenciais, lotados em órgãos e entidades da Administração 

Pública Direta e Indireta, empresas públicas e mistas, agências reguladoras, 

representações, entidades e instituições públicas, motivadas pela recusa em se vacinar 

contra a Covid-19, bem como veda a exigência de comprovação de vacinação contra a 

Covid-19 dos servidores da Administração Pública Municipal e a proibição da livre 

circulação de pessoas que se recusarem a se vacinar contra a Covid-19. Com Emenda 

nº 01, da Verª Fernanda Barth. (SEI 212.00060/2021-15) 

 

PROC. Nº 0919/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 383/21, de autoria 

do Ver. Airto Ferronato, que inclui inc. V no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

11.213, de 6 de fevereiro de 2012, e alterações posteriores, incluindo a Feira da 

Agricultura Familiar – FETAG/RS no rol de exceções à vedação de realização de feiras 

no Largo Jornalista Glênio Peres. Com Emenda nº 01, do Ver. Airto Ferronato. (SEI 

019.00061/2021-00) 

 

PROC. Nº 0925/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 388/21, de autoria 

do Ver. Alvoni Medina, que inclui as efemérides Dia Municipal de Conscientização 

sobre as Distrofias Musculares e Mês de Informação e Conscientização sobre as 

Distrofias Musculares no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário 

de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre –, e 

alterações posteriores, respectivamente, no dia 17 de setembro e no mês de setembro. 

Com Emenda nº 01, do Ver. Alvoni Medina. (SEI 020.00030/2021-39) 

 

PROC. Nº 0957/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 401/21, de autoria 

do Ver. Claudio Janta, que cria o Programa Inclusão Alimentar. (SEI 024.00095/2021-

81) 

 

PROC. Nº 1061/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 454/21, de autoria 

do Ver. Alvoni Medina, que inclui a efeméride Mês de Conscientização, Valorização e 

Defesa dos Direitos das Pessoas com Nanismo – Outubro Verde, no Anexo da Lei nº 

10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de 
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Conscientização do Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores, no mês de 

outubro. Com Emenda nº 01, do Ver. Alvoni Medina. (SEI 020.00037/2021-51) 

 

PROC. Nº 1080/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 465/21, de autoria 

do Ver. Alexandre Bobadra, que institui a Política Municipal de Linguagem Simples 

nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta, bem 

como na Câmara Municipal de Porto Alegre. (SEI 222.00126/2021-67) 

 

PROC. Nº 1148/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 504/21, de autoria 

do Ver. Alvoni Medina, que inclui a efeméride Semana das Doenças Mitocondriais no 

Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas 

e de Conscientização do Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores, na 

terceira semana do mês de setembro. Com Emenda nº 01, do Ver. Alvoni Medina. 

(SEI 020.00039/2021-40) 

 

PROC. Nº 1284/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 569/21, de autoria 

da Vera Bruna Rodrigues, que concede o título de Cidadão de Porto Alegre ao Sr. 

Jeferson de Souza Tenório. (SEI 221.00188/2021-70) 

 

PROC. Nº 1298/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 576/21, de autoria 

do Ver. José Freitas, que denomina Rua dos Princípios o logradouro público não 

cadastrado conhecido como Acesso E SQ UM Primeira UV Vila Nova, Bairro Restinga. 

(SEI 034.00509/2021-61) 

 

PROC. Nº 1162/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 066/21, de autoria do Ver. 

Márcio Bins Ely, que concede o Diploma Honra ao Mérito ao senhor Edio Emigdio 

Erig. (SEI 037.00415/2021-90) 

 

PROC. Nº 1344/21 – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 055/21, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar Técnicos de Enfermagem por prazo 

determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de 

recursos humanos para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) durante a pandemia pelo 

novo Coronavírus (COVID-19). (SEI 118.00360/2021-18) 

 

PROC. Nº 0834/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 350/21, de 

autoria da Verª Fran Rodrigues, que altera a al. a do caput do art. 1º da Lei nº 3.033, de 

30 de junho de 1967 – que fixa os feriados municipais –, e alterações posteriores, 

consagrando Iemanjá no feriado fixo de 2 de fevereiro. (SEI 247.00004/2021-56) 

 

PROC. Nº 0858/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 361/21, de 

autoria do Ver. Ramiro Rosário, que concede o Título Honorífico de Cidadã de Porto 

Alegre a Zilda Maria Colossi. (SEI 197.00198/2021-69) 
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PROC. Nº 0903/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 382/21, de 

autoria dos Vers. Leonel Radde, Aldacir Oliboni e Roberto Robaina e da Verª Daiana 

Santos, que declara de utilidade pública a Organização da Sociedade Civil - Cirandar. 

(SEI 208.00239/2021-87) 

 

PROC. Nº 1199/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 529/21, de 

autoria da Verª Mônica Leal, que declara de utilidade pública a Associação Médica do 

Rio Grande do Sul - AMRIGS. (SEI 038.00084/2021-97) 

 

PROC. Nº 1200/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 530/21, de 

autoria do Ver. Claudio Janta, que denomina Acesso José Passuelo o logradouro não 

cadastrado conhecido como BC Um Rua Lydia Sperb, Bairro Vila Nova. (SEI 

024.00150/2021-32) 

 

PROC. Nº 1009/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 425/21, de 

autoria do Ver. Márcio Bins Ely, que denomina Rótula Adroaldo Farias da Silva o 

logradouro público não cadastrado conhecido como Rótula da Saturnino de Brito. (SEI 

037.00358/2021-49) 

 

PROC. Nº 1212/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 540/21, de 

autoria do Ver. Alexandre Bobadra, que concede o Título de Cidadã de Porto Alegre à 

senhora Beatriz Margarida Backes. (SEI 222.00129/2021-09) 

 

PROC. Nº 1291/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 571/21, de 

autoria da Verª Daiana Santos, que inclui a efeméride Dia Municipal do Tambor no 

Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas 

e de Conscientização do Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores, a ser 

comemorado anualmente no dia 29 de setembro. (SEI 209.00191/2021-14) 

 

PROC. Nº 0878/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 043/21, de autoria do Ver. 

Pedro Ruas, que institui Sessão Solene, na Câmara Municipal de Porto Alegre, em 

homenagem ao Movimento Cívico da Legalidade, a ser realizada anualmente na 

primeira terça-feira após o dia 21 de agosto. (SEI 207.00042/2021-49) 

 

PROC. Nº 1231/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 069/21, de autoria do Ver. 

Alvoni Medina, que concede a Comenda Porto do Sol à Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Porto Alegre, RS – APAE. (SEI 020.00042/2021-63) 

 

PROC. Nº 1241/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 071/21, de autoria do Ver. 

Pedrinho da Tinga, que concede o Diploma Honra ao Mérito ao senhor Régis Lago 

Pivetta. (SEI 266.00002/2021-48) 

 

PROC. Nº 1242/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 072/21, de autoria da Verª 
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Policial Mariana Lescano, que concede o Diploma Honra ao Mérito ao senhor Marcos 

Vinicius Souza de Souza. (SEI 265.00009/2021-61) 

 

PROC. Nº 1243/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 073/21, de autoria do Ver. 

Pedrinho da Tinga, que concede o Diploma Honra ao Mérito ao senhor Paulo Renato 

Maciel dos Santos. (SEI 266.00003/2021-92) 

 

PROC. Nº 1249/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 075/21, de autoria da Verª 

Policial Mariana Lescano, que concede o Diploma Honra ao Mérito à Ricardo Ariel 

Zimerman, médico infectologista. (SEI 265.00007/2021-71) 

 

PROC. Nº 1252/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 076/21, de autoria do Ver. 

Pedrinho da Tinga, que concede a Comenda Porto do Sol ao Pastor Edson Luís Lopes 

da Silva. (SEI 266.00009/2021-60) 

 

PROC. Nº 1253/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 077/21, de autoria do Ver. 

Pedrinho da Tinga, que concede a Comenda Porto do Sol à Associação Beneficente 

Projeto Vencedor. (SEI 266.00010/2021-94) 

 

PROC. Nº 1254/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 078/21, de autoria do Ver. 

Pedrinho da Tinga, que concede o Diploma Honra ao Mérito à senhora Patrícia Batista 

Machado. (SEI 266.00008/2021-15) 

 

PROC. Nº 1255/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 079/21, de autoria do Ver. 

Pedrinho da Tinga, que concede o Diploma Honra ao Mérito ao senhor Cloir Antônio 

Pires Duarte. (SEI 266.00007/2021-71) 

 

PROC. Nº 1256/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 080/21, de autoria do Ver. 

Pedrinho da Tinga, que concede o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre ao Sr. 

Andre Luiz da Silva Seixas. (SEI 266.00014/2021-72) 

 

PROC. Nº 1273/21 – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 565/21, de 

autoria do Ver. Airto Ferronato, que denomina praça Sérgio Skopinski o logradouro 

público não cadastrado conhecido como Praça Mil Sessenta Sete, localizado no Bairro 

São Geraldo. (SEI 019.00091/2021-16) 

 

PROC. Nº 1286/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 082/21, de autoria da Verª 

Comandante Nádia, que concede o Diploma Honra ao Mérito ao Jornal Correio 

Brigadiano, pessoa jurídica que finda suas atividades para a promoção da comunicação 

interna da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. (SEI 025.00121/2021-70) 

 

PROC. Nº 1287/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 083/21, de autoria da Verª 

Comandante Nádia, que concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Centro de Educação 
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Profissional São João Calábria, pessoa jurídica de direito privado, que finda suas 

atividades para a profissionalização de jovens e adolescentes. (SEI 025.00122/2021-14) 

 

PROC. Nº 1288/21 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 084/21, de autoria da Verª 

Comandante Nádia, que concede o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre à Rede 

Pampa de Comunicação. (SEI 025.00123/2021-69) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Por acordo dos líderes, 

estão encerrados os trabalhos da presente sessão, para a realização da 001ª Sessão 

Extraordinária, logo a seguir. 

 

(Encerra-se a sessão às 14h51min.) 

 

* * * * * 

 

 

 


