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VEREADOR MARCELO SGARBOSSA (PT) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde a todos e todas, em nome da bancada do Partido 

dos Trabalhadores, Ver. Engº Comassetto, Ver. Adeli Sell, Ver. 

Aldacir Oliboni, é uma quinta-feira que se repete ano a ano, Ver. 

Bosco. Eu queria fazer um comentário em cima da sua fala. Antes, o 

senhor falou das máquinas, e eu me preocupei o dia que tive que 

usar uma dessas máquinas e, agora, Ver. Bosco, além de pagar – e 

nós entendemos que é uma forma de democratização do espaço, do 

sujeito não chegar ali, estacionar e ficar o dia inteiro, então é um mínimo de 

democratização –, a pessoa também tem que digitar a placa do automóvel.  

Ou seja, não basta colocar o tíquete dentro do carro – que já identifica o carro, está ali o 

carro e a placa –, agora, também tem que digitar a placa do carro. E um teclado, talvez, 

para nós, que estamos acostumados a digitar e a teclar, não é algo tão difícil, mas nem 

todo mundo está acostumado a fazer isso.  

Eu quero confessar para vocês que, na primeira tentativa, eu excedi o tempo, tive de 

tentar na segunda vez para conseguir dar tempo de digitar. Eu estou dizendo só uma 

questão muito simples, imaginem uma pessoa que está chegando num compromisso, 

chega na máquina e ela não está funcionando, ou não está aceitando o cartão de crédito, 

que já vi acontecer três vezes comigo, isso acaba burocratizando.  

Era mais simples antes: você colocava a moeda e apertava no botão. Colocava uma 

quantidade xis de moeda e apertava no botão verde, estava ali o tíquete e colocava 

dentro do automóvel. Agora é placa, o cartão de crédito nem sempre funciona, então, fica 

aí um primeiro questionamento a esse sistema que sequer aceita o Banrisul, como o Ver. 

Bosco colocou.  

Mas eu quero falar aqui principalmente da questão da tarifa. Todos os anos, neste mesmo 

período, temos os aumentos. Esta Câmara já aprovou a isenção do ISS para as 

empresas, acabou aprovando, infelizmente, a retirada do benefício dos idosos. O prefeito 

ataca o transporte público, o transporte público perde passageiros, a cada ano, em torno 

de 10% das pessoas deixam de usar o ônibus, e acaba criando um círculo vicioso: menos 

pessoas utilizam o ônibus, mais cara fica a passagem. Nós vamos chegar numa 

passagem de quase R$ 5,00. O prefeito saiu nas redes sociais se gabando que houve 

uma redução. Poderia ter aumentado muito mais, mas com todos os ataques e as 

questões que foram aprovadas, inclusive nesta Câmara, mesmo assim, a passagem vai 
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chegar a quase R$ 5,00 – discutia-se R$ 4,75, ou R$ 4,70 hoje pela manhã no Comtu. 

Então, nisso a gente tem que concordar com a ATP, ela faz – pelo menos coloca os 

outdoors nos próprios ônibus –, uma campanha incentivando que as pessoas utilizem o 

ônibus. Para que as pessoas utilizem o ônibus, o ônibus tem que ser um transporte de 

qualidade, chegar no horário. Sequer os GPSs... O prefeito até ensaiou um início de 

enfrentamento com as empresas através do ar-condicionado, mas logo recuou, Ver. 

Oliboni. Fez um decreto, estabeleceu prazo, esse prazo não foi cumprido, está aí o calor 

intenso da nossa Porto Alegre, e os ônibus continuam sem ar-condicionado funcionando. 

Inclusive, tivemos que aprovar aqui leis que determinavam que o ônibus, em 

funcionamento, deveria estar com o ar-condicionado ligado. Quer dizer que se chega a 

ponto de a Câmara ter que legislar para que o ar-condicionado fique ligado dentro do 

ônibus. Então, estamos ainda em um processo muito primitivo no nosso transporte 

coletivo da Cidade. E a Carris, quero sempre lembrar aqui, foi a empresa pública 

premiada como melhor empresa do Brasil, não somente entre as públicas, mas entre as 

públicas e as privadas, nos anos 1990 e início dos anos 2000. Então, nós retrocedemos 

muito nos últimos anos. Os ônibus estão envelhecendo, aprovamos aqui também nesta 

Câmara a possibilidade dos ônibus durarem, mas isso tudo deveria reduzir a tarifa e não 

aumentá-la. Nem quero entrar aqui nos outros detalhes, a questão do consumo de pneus 

que aumenta a cada ano sem justificativa, e inúmeras outras questões. Então, 

lamentamos que, mais uma vez, o transporte público da Cidade não seja prioridade e é 

colocado como uma mercadoria em vez de ser colocado como um direito de as pessoas 

se locomoverem na Cidade. Obrigado. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

 

 

 

 

 


