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019ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA 14DEZ2022 

(Texto com revisão final.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): (16h09min) Havendo quórum, passamos à 

 

PAUTA 

 

Não há inscritos para discutir a Pauta. Está encerrado o período de discussão de Pauta. 

(16h14min) Havendo quórum, passamos à  

 

ORDEM DO DIA 

 

Em discussão, em 1ª sessão, o PELO nª 005/22. (Pausa.) Não há quem queira discutir. 

Encerrada a discussão, em 1ª sessão, do PELO nº 005/22. 

Em discussão o PLL nº 244/22. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação. (Pausa.) 

O Ver. Ramiro Rosário está com a palavra para encaminhar a votação da matéria. 

 

VEREADOR RAMIRO ROSÁRIO (PSDB): Presidente Idenir Cecchim, meus caros colegas, 

este projeto de lei já está tramitando, já foi, inclusive, aprovado e sancionado em outras 

capitais do País que diz respeito ao fim da obrigatoriedade de portas giratórias em agências 

bancárias que não possuam numerário, ou seja, agências bancárias em que não tem 

dinheiro, não há caixa eletrônico, não há saque, não há depósitos em dinheiro. São 

agências bancárias próprias para se fazer relacionamento com cliente ou, então, até 

mesmo agências que ofereçam algum tipo de serviço na área de investimentos. Eu costumo 

brincar que a minha filha, que hoje tem 1 ano e 9 meses, talvez, nunca pise em uma agência 

bancária, porque os bancos de forma geral, as instituições bancárias estão se 

modernizando, estão se digitalizando. O banco, por si só, também, está mudando; a própria 

carteira, a oferta de serviços das instituições bancárias tem se diversificado de forma muito 

célere, de forma muito dinâmica. E os bancos, hoje, já não são mais, simplesmente, 

instituições onde se deposita dinheiro e onde se realiza algum tipo de saque ou empréstimo, 

mas, sim, uma verdadeira instituição multidisciplinar com diversos tipos de serviços 
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ofertados, entre eles a parte de investimentos, inclusive em Bolsa de Valores, e a parte de 

relacionamento com o cliente, de orientação, de instrução financeira que também são 

realizadas por diversas dessas instituições. Ocorre que muitas instituições não realizam 

esse tipo de investimento na nossa cidade, não abrem esse tipo de agência na capital do 

Rio Grande do Sul, porque nós temos, na nossa legislação municipal, a obrigatoriedade 

para que estas agências tenham porta giratória. Então, deixo aqui, de forma muito clara, ao 

nosso Presidente, ao nosso líder da oposição, Ver. Pedro Ruas, ao Ver. Oliboni e tantos 

outros aqui, que não estamos tratando da retirada da obrigatoriedade de portas giratórias 

em agências bancárias comuns; não se trata disso. A agência do Banrisul, por exemplo, 

que temos dentro da Câmara de Vereadores, seguirá tendo porta giratória, porque é uma 

agência que lida com o numerário, que lida com recursos; a agencia tem saque e depósitos 

em dinheiro. O que nós estamos tratando aqui é para que não tenha a obrigatoriedade de 

portas giratórias nessas agências que são, basicamente, escritórios de relacionamento, de 

investimentos, de orientação financeira aos clientes das instituições.  

Então, peço o voto dos colegas para que nós possamos ter esses investimentos, tanto de 

bancos públicos ou privados, aqui na nossa cidade, para abertura desse tipo de escritório 

de negócios. Muito obrigado. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Em votação nominal, solicitada pelo Ver. Pedro 

Ruas, o PLL nº 244/22. (Pausa.) (Após a apuração nominal.) APROVADO por 21 votos 

SIM; 11 votos NÃO; 1 ABSTENÇÃO. 

Durante o dia de ontem, nós tivemos a Câmara sem internet, sem sinal. Houve um 

rompimento de um cabo próximo à Câmara. Eu queria aqui agradecer ao José Moura, que, 

prontamente, foi a até a Procempa e esta conseguiu fazer uma ponte do cabo rompido, e 

nós estamos podendo fazer esta sessão tranquilos. Obrigado, Moura, obrigado, Procempa, 

pelo pronto atendimento. 

Em votação o Requerimento nº 140/22. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO, com a contrariedade da Ver.ª 

Mari Pimentel, do Ver. Felipe Camozzato e do Ver. Ramiro Rosário.  
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Em discussão, em 1ª sessão, o PELO nº 003/22. (Pausa.) Não há quem queira discutir. 

Encerrada a discussão, em 1ª sessão. 

Em discussão o PLL nº 622/21. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação. (Pausa.) 

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

APROVADO. 

Em discussão o PLE nº 037/22. (Pausa.) O Ver. Pedro Ruas está com a palavra para 

discutir a matéria. 

 

VEREADOR PEDRO RUAS (PSOL): Sr. Presidente, vereadores e vereadoras, público que 

nos assiste e nos dá a honra, o projeto não oferece maior dificuldade porque boa parte dele 

foi fruto da reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor. Entretanto, há um 

dado nesse projeto extremamente preocupante: o governo municipal simplesmente retira a 

limitação da vinculação do número de taxistas com os habitantes de Porto Alegre, e, ao 

retirar, ele permite tudo. Ou seja, nós chegamos ao absurdo. Hoje temos 4 mil táxis, mais 

ou menos, com esse projeto em vigor podemos ter 10 mil, 20 mil, 40 mil, não há limite. Vira 

um absurdo! Então tem que haver a limitação, sim. O Ver. José Freitas, com muita 

propriedade, faz uma emenda que nós queremos apoiar e que estabelece essa limitação 

nos 350, como sempre foi. Porto Alegre não tem falta de táxi, e se tiver, não é nesse número 

de descalabro. Mas não tem! Falta é serviço para táxi, e não táxi. Eu queria deixar isso 

registrado porque é um projeto importante, não é qualquer coisa, mas há uma emenda que 

se torna fundamental na aprovação do projeto. Sem ela o projeto não vale nada, com ela, 

ele pode ser aprovado. Obrigado. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Apregoo a Subemenda nº 1, 

de autoria da Ver.ª Cláudia Araújo, à Mensagem Retificativa nº 01, aposta ao PLE nº 037/22. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Em votação o requerimento solicitando dispensa 

do envio Subemenda nº 1 à Mensagem Retificativa nº 01 ao PLE nº 037/22 à apreciação 

das Comissões, para parecer. (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): Apregoo Requerimento de 

autoria da Ver.ª Cláudia Araújo, deferido pela presidência, solicitando votação em destaque 

da Subemenda nº 01 à Mensagem Retificativa nº 01 ao PLE nº 037/22.  

 

Vereador Claudio Janta (SD): Senhor Presidente, para antecipar as falas na tribuna, o 

governo vem dar acordo às Emenda nºs 01 e 02, e à Subemenda nº 01, para a gente agilizar 

a votação desse projeto. Os autores estão retirando as Emendas nos 03 e 04. 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Obrigado, líder do governo. 

  

Vereador José Freitas (REP) (Requerimento): Sr. Presidente, solicito a retirada de 

tramitação das Emendas nos 03 e 04 ao PLL nº 037/22.  

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Em votação o Requerimento de autoria do Ver. 

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

encontram. (Pausa.) APROVADO. 

O Ver. José Freitas está com a palavra para discutir o PLL nº 037/22.  

 

VEREADOR JOSÉ FREITAS (REP): Presidente Cecchim, colegas vereadores, público que 

nos assiste, quero deixar bem claro que essa emenda foi construída com o prefeito Melo, 

nós sentamos junto com a Aspertáxi, a Sintáxi e Asstaxi e com o nosso suplente de 

vereador, Artur Goulart, que é taxista. Essa emenda, para deixar bem claro para os colegas 

vereadores, foi construída de acordo com o prefeito; como as minhas Emendas nos 03 e 04 

não foram construídas com o governo, a pedido aqui da EPTC, eu estou retirando as 

Emendas nos 03 e 04, e vamos construir, a partir de agora, com o governo.  

Diz a emenda nº 1: “Art. 1º: Suprime a alínea “a” do inciso II do artigo 12 do PLE nº 

037/2022”. Hoje existe uma limitação, como já falou aqui o Ver. Pedro Ruas, do número de 

táxis em Porto Alegre. O governo propôs a revogação, para não ter limites, e nós, então, 

estamos sugerindo, a pedido das entidades, junto com o nosso suplente Artur, como 

coloquei, para manter o limitador. Houve – isso é o mais importante – o aceite do governo; 
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o prefeito foi sensível e concordou que nós aprovássemos, nesta tarde, essa emenda. Por 

isso peço a todos os colegas vereadores que a gente vote favoravelmente, para que, a 

partir de hoje, através dessa emenda, permaneça como está, ou seja, venha a ter um 

limitador. Um abraço, obrigado. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Em votação requerimento solicitando a formação 

de um bloco de votação composto pelas Emendas nos 01 e 02 ao PLE nº 037/22 e a 

Subemenda n° 01 à Mensagem Retificativa nº 01 ao PLL nº 037/22. (Pausa.) Os Srs. 

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

Em votação o bloco composto pelas Emendas nos 01 e 02 ao PLE nº 037/22 e a Subemenda 

n° 01 à Mensagem Retificativa nº 01 ao PLL nº 037/22. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO o bloco.  

Em votação a Mensagem Retificativa nº 01 ao PLL nº 037/22. (Pausa.) Os Srs. Vereadores 

que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADA. 

Em votação o PLE nº 037/22. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) APROVADO.  

Em discussão, em 2ª sessão, o PR nº 058/22. (Pausa.) Não há quem queira discutir. 

Encerrada a discussão, em 2ª sessão. 

Esta presidência faz um requerimento solicitando a inclusão, na priorização da Ordem do 

Dia da presente sessão, do PLL nº 545/21 e do Requerimento nº 178/22. Em votação. 

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

APROVADO.  

Em discussão o PLL nº 545/21. (Pausa.) Não há quem queira discutir. Em votação. (Pausa.) 

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

APROVADO. 

Em votação o Requerimento nº 178/22. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO. 

 

(16h37min) Encerrada a Ordem do Dia. 
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PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Quero cumprimentar a oposição, a situação e os 

independentes pelo comportamento da eleição de hoje à tarde. Demonstraram grandeza 

todos os senhores e as senhoras vereadoras.  

O Ver. Cezar Augusto Schirmer está com a palavra para uma Comunicação de Líder. 

 

VEREADOR CEZAR AUGUSTO SCHIRMER (MDB): Sr. Presidente, Srs. Vereadores, 

Sras. Vereadoras, quando estamos encerrando, já neste mês de dezembro, esta sessão 

legislativa, quero compartilhar aqui com os meus colegas uma visão que tenho da 

administração pública: o Brasil, somando todos os gastos federais, estaduais e municipais, 

gasta em torno de R$ 6,3 trilhões. Repito: os gastos públicos em nosso País, somando a 

União, os estados os municípios totalizam, anualmente, R$ 6,3 trilhões. Isso é três vezes 

mais do que a França, do que o orçamento das unidades administrativas da França; isso é 

mais do que a Alemanha gasta; isso é o dobro do que a França gasta somando todos os 

entes federados daquele país, e ainda assim, Sr. Presidente, o Brasil, gastando R$  6,3 

trilhões, resultado da arrecadação federal dos estados e dos municípios, se nós 

compararmos a educação, a saúde ou a segurança do nosso País com qualquer país que 

gasta menos, que investe menos, que arrecada menos, ainda assim a qualidade de vida do 

nosso País está muito aquém de qualquer país que gasta menos do que o Brasil. Eu tenho 

filhos que moram em Portugal; Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. A 

educação em Portugal rivaliza com as melhores do mundo; a saúde em Portugal, o SUS, 

funciona maravilhosamente bem. E no Brasil, somando todas as unidades, estados e 

municípios, o Brasil gasta 30 vezes mais do que Portugal. Então, Sr. Presidente, o problema 

deste País é que há concentração de recursos nas mãos da União, primeiro. Segundo, há 

um notável desperdício e também resquícios de corrupção com as consequências trágicas 

que tem para o nosso País. Não há avaliação dos programas e dos investimentos feitos 

pelo poder público; por exemplo, em um benefício fiscal que é aprovado, nesta Casa, para 

determinado setor da economia de Porto Alegre não são avaliadas as consequências 

sociais, econômicas nem os benefícios que esta isenção de tributos pode ter como 

repercussão para a sociedade porto-alegrense. Em uma política pública na saúde, na 

educação, na segurança ou em qualquer área da administração não são avaliadas as 

consequências positivas ou negativas deste investimento. Então eu estou apresentando um 
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projeto de lei, Sr. Presidente, que eu acho que é inédito no Brasil, no plano municipal. Ele 

tem uma grande significação, ele cria um plano municipal de revisão periódica dos gastos 

da Prefeitura, a cada ano vamos avaliar se o gasto que estamos fazendo tem realmente 

eficácia, se tem resultados positivos, se é benéfico à população. Isso vai nos permitir reduzir 

substancialmente o desperdício e melhorar os serviços públicos a favor da população. Nós 

vamos, com isto, reduzir gastos supérfluos e desnecessários, vamos eliminar programas 

que fazem sombreamento com outras áreas da administração pública municipal, estadual 

ou federal; vamos combater a burocracia excessiva da máquina pública; vamos pôr fim a 

políticas onde o papel municipal ou a função municipal não é necessária e vamos 

desestimular gastos e políticas a toque de caixa que muitas vezes servem exclusivamente 

para atender a uma demagogia deste ou daquele setor da administração pública. Este 

projeto certamente terá relevância e poderá transformar Porto Alegre na primeira cidade do 

Brasil a ter efetivamente uma política pública de avaliação dos resultados econômicos e 

sociais dos programas dos benefícios fiscais, das isenções tributárias e das políticas 

públicas do Município. Vereador Cecchim, não tenho nenhuma dúvida de que nós, tantas 

e tantas vezes, aqui nos reunimos para discutir questões relevantes, de interesse público, 

mas uma questão de grande relevância não é discutida nesta Casa: onde aplicamos os 

recursos públicos, arrecadados, do povo de Porto Alegre, e mais do que isto, as 

consequências benéficas, positivas, negativas ou maléficas da aplicação desses recursos, 

uma avaliação de custo-benefício, saber se o poder público realmente está usando 

adequadamente os recursos arrecadados pelo Município de Porto Alegre. Tenho certeza 

de que este projeto, pelo seu ineditismo, merecerá a atenção dos nossos colegas. 

Certamente será um marco na aplicação adequada dos recursos públicos na cidade de 

Porto Alegre.  

(Não revisado pelo orador.)  

  

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Convido as senhoras e os senhores vereadores 

para apresentação do Recital Show Porto Alegre 250 anos, amanhã, no teatro da Câmara 

– esse ano valorizamos o nosso teatro. Será um show com grandes artistas, junto a Luiz 

Coronel para interpretar poemas, canções em homenagem ao aniversário da cidade. O 

espetáculo é um sucesso, já foi realizado na edição deste ano da Feira do Livro de Porto 
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Alegre, com o elenco: Deborah Finocchiaro, Diogo Barcelos, Fera Carvalho Leite, Isabela 

Fogaça, Janaína Maia, Luiz Coronel, Sérgio Rojas. Os vereadores e suas assessorias estão 

convidados para, às 19h, aqui no teatro. É uma homenagem da Câmara de Vereadores aos 

250 anos de Porto Alegre, mas principalmente um convite aos nossos assessores, 

assessoras que trabalharam durante todo este ano aqui na Câmara. Então, amanhã, às 

19h, no teatro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Estão encerrados os trabalhos 

da presente sessão. 

 

(Encerra-se a sessão às 16h46min.) 

 


