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VEREADOR ALDACIR OLIBONI (PT) – Comunicação de Líder: 

Saúdo o nosso Presidente em exercício, Ver. João Carlos Bedel, 

colegas vereadores e vereadoras, público que está aqui nos 

prestigiando nesta tarde e, de modo especial, as representações do 

Sindisaúde, do sindicato dos enfermeiros, dos odontólogos, dos 

médicos, agentes comunitários, cidadãos e cidadãs. Em nome da 

nossa bancada do PT, em nome do Ver. Adeli, Ver. Comassetto e 

Ver. Marcelo, quero usar a tribuna no intuito de dizer da enorme 

importância com que nós estamos vendo o projeto que o governo manda para esta Casa. 

E, a partir de uma reunião com as lideranças sindicais, hoje, pela manhã, na COSMAM, 

adia-se a votação das modificações no IMESF para a próxima quarta-feira ou para a 

semana que vem. Estamos dando acordo para a operação inverno, porque sabemos da 

enorme importância que tem. Lá estava também o Ver. Tessaro, o Ver. Carús, o Ver. 

Marcelo, o Ver. Robaina e este vereador para, então, convencer, também, os nossos 

vereadores, e creio que uma das falas aqui foi a do Ver. Goulart, quando falou da 

importância da valorização do IMESF, que é o atendimento na rede da Cidade, como 

também dos trabalhadores, porque desta vez, como aconteceu lá em 2011, na 

constituição do IMESF, nós contribuímos muito com o diálogo, e houve uma certa 

compreensão naquele momento de aceitar as emendas que ora foram apresentadas. Não 

é diferente agora: seis emendas foram apresentadas, serão apresentadas mais três 

emendas que dialogam com a questão da insalubridade, da paridade. Então, creio que 

seja de extrema importância, nós também, neste meio tempo, e aqui peço a sensibilidade 

do Djedah para que opere rapidamente uma reunião com o secretário municipal da saúde, 

amanhã ou antes de quarta-feira, ou se não votado na quarta, pode ser até quinta-feira, 

para que a gente possa avançar na ideia de construir um ambiente saudável para os 

trabalhadores e também para o atendimento médico, que são as equipes de saúde que 

estão hoje agregadas dentro do IMESF, que é o Instituto Municipal de Estratégias de 

Saúde da Família. Portanto, em nome da nossa Bancada, queremos construir o diálogo, 

mas avançar. Nobre Vereador Mauro Pinheiro, quero pedir a sua ajuda neste sentido para 

que a gente possa avançar nessas reivindicações trazidas pelas entidades, porque 

percebemos ao longo dos anos que o IMESF não avançou o tanto que era necessário. 

Hoje ele cobre em torno de 56 por cento do atendimento médico na Cidade. Nós 
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gostaríamos que atendesse os 100%, portanto deveríamos ter 100 equipes a mais do que 

hoje existem para poder oportunizar àquele cidadão que busca o atendimento médico não 

ficar mais em fila, não ficar mais na madrugada em filas, ou ir ao atendimento médico de 

saúde e não encontrar mais atendimento. Portanto, contratar mais servidores, seja 

através do IMESF, que é pela CLT, ou seja por concurso público chamando aqueles que 

foram concursados, para nós é de extrema importância para a ampliação do atendimento 

médico na cidade de Porto Alegre. Neste sentido queremos fazer este apelo, e ao mesmo 

tempo dizer que as emendas apresentadas são de enorme importância, pois todas 

dialogam não só com a dignidade, com a qualidade do atendimento, mas também com a 

valorização do profissional e do atendimento à população. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


