SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA
040ª SESSÃO ORDINÁRIA 13MAIO2019
VEREADORA KAREN SANTOS (PSOL) – Comunicação de Líder:
Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, população que está nos
assistindo na Casa e os trabalhadores do IMESF que se mobilizaram
para estar aqui hoje, venho aqui saudar a mobilização e reconhecer o
trabalho de vocês. Hoje é um dia de memória, um dia de reflexão dos
131 anos da Abolição da Escravatura e a gente segue ainda tendo
que lutar para ter o nosso trabalho valorizado para uma elite
escravocrata que ainda hoje não consegue dar valor a esse trabalho
tão necessário e tão importante que é a garantida da saúde para o nosso povo, sobretudo
dentro das comunidades. Então devemos reconhecer vocês, que entram nas casas das
pessoas, vão nas casas das pessoas, muitas vezes com todas as dificuldades do Sistema
Único de Saúde; vocês conseguem, a partir do seu próprio esforço, do seu próprio
trabalho, garantir, minimamente, os princípios do SUS. E quero colocar também a nossa
bancada, assim como já falaram os vereadores Roberto Robaina e Prof. Alex Fraga, a
favor da proposta elaborada com muito trabalho, muito sacrifício, junto com os sindicatos
de vocês, que fez todo esse esforço para trazer para cá uma iniciativa popular dos
trabalhadores. E, sim, vamos somar juntos nessa votação, fazendo o que for possível
para levar adiante essa bandeira, essa pauta tão necessária, visto que, como já foi
colocado, vocês estão sem reposição inflacionária, sendo uma dificuldade e uma
realidade que está sendo imposta aos trabalhadores do Município de Porto Alegre. Uma
realidade que está sendo imposta aos trabalhadores do Estado do Rio Grande do Sul. E a
gente não pode, neste dia de 131 anos da abolição, seguir retrocedendo os nossos
direitos trabalhistas e os nossos direitos sociais, que é a agenda neoliberal que está em
pauta hoje, tanto no âmbito federal, por parte do governo Bolsonaro, como por parte do
governo Eduardo Leite e que, infelizmente, vem sendo implementado pelo governo
Marchezan aqui na nossa Cidade, que só se afunda – afunda-se em buracos, em
negação de direitos, em violência e em desemprego. Então, quero saudar e dizer que
estamos juntos nessa mobilização para batalhar por essas emendas, que esse projeto
seja aprovado tal qual vocês estão necessitando e reivindicando. (Palmas.)
(Texto sem revisão final.)
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