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VEREADOR ROBERTO ROBAINA (PSOL) – Comunicação de 

Líder, pela oposição: Boa tarde, Presidente Mônica, Vice-Presidente 

Pujol, vereadores, vereadoras, público que assiste pela TVCâmara, 

pessoas que estão acompanhando esta sessão; nós estamos 

começando mais uma sessão legislativa, e cabe a nós – neste caso 

específico, eu falo na condição de líder da oposição, portanto, de 

liderança do PSOL e do PT – saudar a todos, às novas e aos novos 

vereadores que entram: Ver.ª Lourdes, do MDB; Ver. Rafão; Ver. 

Comassetto, do PT e a vereadora, minha amiga e camarada, Karen, do PSOL, que 

substitui a Fernanda Melchionna, que está assumindo hoje como deputada federal em 

Brasília; Sofia Cavedon, que também assume como deputada estadual do PT. São as 

duas mudanças que nós temos no que configuramos a oposição na Câmara de 

Vereadores.  

Nós estamos preocupados. Eu queria fazer uma nota específica, pessoal, conceitual, 

porque creio que, para quem quer transformar a realidade, o ano de 2019 abre um desafio 

estratégico, que é um desafio de recomposição, de reorganização da capacidade da 

população de atuar diretamente na política. Nós temos uma crise no regime político, que é 

o que se estabeleceu no País a partir da queda da ditadura militar, há uma crise de 

representação. Houve um certo colapso do sistema político-partidário que gerenciou o 

estado brasileiro nos últimos 30 anos. Esse colapso partidário está combinado, 

infelizmente, nesse caso, com o colapso da capacidade do estado de prestar um serviço 

público decente para a população. Esse é um tema que deve ser debatido, é um tema 

que atinge as esferas federal, estadual e municipal. Os dois temas, no meu ponto de 

vista, são temas essenciais: a necessidade de uma recomposição, de uma reconfiguração 

das organizações capaz de permitir uma participação maior da população na vida política, 

e uma defesa dos serviços públicos, para que os serviços públicos, de fato, possam servir 

a população. Quem mais necessita do serviço público são as pessoas mais pobres. No 

caso específico dos vereadores e das vereadoras, nós temos a obrigação local de ajudar 

na discussão em defesa do serviço público.  

Este ano, embora estejamos começando a sessão legislativa hoje, dia 4 de fevereiro, nós 

já trabalhamos em janeiro, nós, da oposição. Eu estive junto com a Ver.ª Karen, com o 

Ver. Marcelo, nós estivemos reunidos, o conjunto da oposição, o Oliboni, o Adeli, eu, o 

Prof. Alex, porque nós vemos com preocupação, Mauro Pinheiro... Nós temos um debate 



 
SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA 

 001ª SESSÃO ORDINÁRIA 04FEV2019 

 

pág.  

 

2 

sobre as receitas e as despesas, e temos um debate que, para nós, é muito caro: nós 

estamos vendo, em plenos meses de janeiro e fevereiro, em Porto Alegre, bairros que não 

têm água. Isso atingiu a Lomba do Pinheiro, atingiu a Restinga, atingiu a Pitinga, e, no 

nosso ponto de vista, isso se deve ao desmonte do DMAE. Depois teve a aprovação da 

fusão do DEP com o DMAE, o que vai significar impacto financeiro também sobre o 

DMAE. Nós achamos que é necessário haver uma recomposição dos quadros do DMAE, 

para que haja um serviço público de qualidade e para que esse serviço básico não fique 

desassistido. Então, há uma discussão sobre o gerenciamento da cidade de Porto Alegre.  

Nós sabemos que houve uma recomposição também na Câmara. O MDB, no plano 

estadual, se aliou de novo com o PSDB, tanto no governo Leite quanto no governo 

municipal, são as movimentações políticas. Nós não concordamos muito, mas são parte 

da vida... (Som cortado automaticamente por limitação de tempo.) (Presidente concede 

tempo para o término do pronunciamento.) Mas o que nos preocupa, e este foi o objeto da 

nossa ação em janeiro, é que, na discussão de receita e despesa, o Ver. Adeli apontou 

um problema, e foi o que nós levamos ao Ministério Público de Contas. O governo 

aumentou a verba de publicidade de R$ 6 milhões, ou R$ 7 milhões, para R$ 35 milhões. 

Trinta e cinco, multiplicou por sete a verba de publicidade! Diz que não tem recursos, mas 

multiplicou por sete a verba de publicidade, e está encaminhando uma licitação, cujos 

participantes do julgamento dessa licitação são todos, quase sem exceção, ligados ao 

PSDB, ou ao partido do prefeito, ou ligados ao prefeito, ou ligados ao governador. Isso fez 

com que fôssemos ao Ministério Público de Contas saber se há legalidade dessa 

licitação, o dinheiro público precisa ser bem protegido. Muito obrigado a todos. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

 

 

 

 

 


