SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA
038ª SESSÃO ORDINÁRIA 08MAIO2019
VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder,
pelo governo: Sra. Presidente, Ver.ª Mônica Leal; vereadores e
vereadoras; público que nos assiste nas galerias e pela TVCâmara,
primeiro, quero fazer uma saudação especial aos servidores do
IMESF que aqui estão, aos sindicatos aqui presentes, e dizer que nós
temos um projeto do governo para regulamentação do IMESF, de
algumas coisas que, realmente, precisam ser resolvidas. Uma delas é
a questão do salário que existe uma GID que foi construída e que
hoje, através desse projeto, quer-se incorporar aos salários de todos os servidores do
IMESF.
(Manifestação nas galerias.)
VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Então precisa ser uma lei para que seja
incorporada, para que seja regularizada. Então, é isso que trata esse projeto de lei.
Recebi do Ver. André Carús, presidente da Comissão, que os servidores estão fazendo
uma serie de outras reivindicações e que nós queremos, sim, tratar com vocês, mas não
dentro deste projeto de lei. Inclusive o secretário de Saúde...
(Manifestações nas galerias.)
PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Senhores e senhoras, por favor, eu solicito que se
mantenham em silêncio para que o vereador que está na tribuna possa finalizar a sua
manifestação.
VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): O sindicato poderia estar lá em São Leopoldo
contestando o Prefeito Ary Vanazzi que está fechando leitos. Mas o sindicato é petista e
não vai fazer nada. Mas os sindicatos não querem fazer oposição, Ver. Cassiá Carpes, ao
PT, só fazem oposição aos outros partidos. Ver. Idenir Cecchim, lá pode fechar leitos, não
precisa atender a população Os sindicatos de Saúde de lá não se preocupam, lá eles
culpam o governador que está cumprindo o que o Governador Tarso Genro instituiu em
2013. Mas, voltando a Porto Alegre, ao IMESF, sobre a série de reivindicações que estão
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fazendo, podemos tratar em outro momento, não dentro deste projeto de lei. Nós não
vamos tratar de outras matérias dentro deste projeto de lei. Se vocês quiserem, estamos
à disposição.
(Manifestações nas galerias.)
VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): O senhor pode pedir o quiser, isonomia, o que
quiser, e nós vamos tratar, mas não dentro de um projeto de lei que trata de outra
matéria. O senhor pode me escutar ou quer se inscrever para falar?
(Manifestações nas galerias.)
VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Então o senhor concorre a vereador, faz os
votos, se elege, depois vem discutir. O senhor tem que ter respeito quando tem um
vereador na tribuna. O senhor tem que respeitar os vereadores, o senhor tem que
respeitar um vereador na tribuna.
PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Ver. Mauro Pinheiro, vou pausar seu tempo.
Senhores e senhoras, por favor, eu gostaria que entendessem que fica impossível escutar
uma pessoa falar com outras tantas fazendo manifestações. Tenho certeza de que nós
todos temos algo em comum que é a educação, mesmo que divirjamos em várias pautas.
Então, por favor, vamos deixar o Ver. Mauro Pinheiro concluir a sua manifestação; logo
após, os senhores façam a sua manifestação. Muito obrigada pela compreensão.
VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Vou falar para os vereadores que têm
interesse na matéria. Temos um projeto de lei do Executivo que quer regulamentar o valor
que está sendo recebido pelos servidores do IMESF - queremos incorporar ao salário.
Agora, aqui, o sindicato faz uma série de reivindicações que não condizem com a pauta,
mas, mesmo assim, o Ver. André Carús, que é o presidente da COSMAM, pediu para que
não votássemos o projeto antes de atender os servidores do IMESF. Nós assim o
fizemos. Os vereadores esperaram, fizeram uma reunião, pediram uma reunião com o
secretário municipal Pablo, marcada para hoje, para atender os servidores do IMESF. O
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secretário não veio em virtude de os servidores do IMESF estarem faltando em diversos
postos de saúde, inclusive no Modelo - temos falta de oito servidores...
(Manifestações nas galerias.)
PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Senhores e senhoras, por favor, respeitem a pessoa
que se encontra na tribuna. Eu estou pausando o seu tempo, Ver. Mauro Pinheiro. Após a
manifestação do vereador, os senhores façam as suas manifestações. Obrigada.
VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Então, por esse motivo o secretário Pablo não
veio até a Câmara de Vereadores, mas nós estamos fazendo aqui a nossa proposta para
os vereadores. Nós queremos dialogar com os vereadores. Assim que nós votarmos o
projeto do IMESF... Porque nós queremos votar como veio do Executivo, discutindo com
as emendas do Ver. Aldacir Oliboni, que já discutiu conosco, não com essas
reivindicações que não são relativas a essa matéria. Nós estamos nos colocando à
disposição dos servidores para conversar sobre a matéria, depois de votado o projeto...
Em 2020 terá eleições, o senhor se candidate, se eleja vereador e venha discutir na
tribuna, enquanto isso, o senhor escute e aplauda.
(Manifestações nas galerias.)
VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Tu não me elegeste! Os teus vereadores não
sou eu, eu não fui eleito por ti, não fui eleito pelo PT, fui eleito pela Rede de
Sustentabilidade, então, o senhor se ponha no seu lugar, senão, vou pedir para a guarda
lhe retirar. Ou o senhor se comporta nas galerias, ou pedirei que a guarda lhe retire do
plenário.
Depois da votação do projeto do IMESF, coloco-me à disposição para que vocês, o
próprio sindicato nos procure para que a gente possa tratar de outras matérias. Nós não
vamos incluir matérias diferentes ao projeto até porque não condiz com o projeto que está
sendo apresentado. Muito obrigado.
(Texto sem revisão final.)
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