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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder, 

pelo governo: Boa tarde, Presidente Ver. José Freitas; demais 

vereadoras e vereadores; público que nos assiste na TVCâmara e 

nas galerias. Eu estava aqui escutando atentamente o Ver. Nelcir 

Tessaro quando ele falava do Aeroporto Salgado Filho, para o qual 

foi feita a concessão para a Fraport. Várias obras já foram feitas e já 

notamos a diferença em Porto Alegre no Aeroporto Salgado Filho, 

com as obras da Fraport. Agora, essas últimas notícias da 

intervenção do Ministério Público querendo que a Fraport assuma um compromisso que 

não estava previsto no contrato, o que pode atrapalhar. Então esperamos que o bom-

senso seja utilizado, Ver. Tessaro, tendo em vista que as obras, tanto do Bom Fim quanto 

da região do Timbaúva, já estão praticamente prontas, inclusive vários equipamentos 

necessários já estão sendo providenciados, e acordos com a Fraport sobre postos de 

saúde, escola infantil... Quanto antes conseguirmos fazer essa remoção da Vila Nazaré 

será melhor, não só pelo alongamento da pista do Aeroporto Salgado Filho, como 

também pela questão de melhores condições de vida para essa população. Quem 

conhece a Vila Nazaré sabe as condições de saneamento que não existem ali, a 

dificuldade de se morar num local insalubre como a Vila Nazaré, e nós temos a 

oportunidade de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Além disso, o 

prolongamento da pista do aeroporto vai proporcionar a economia para o Rio Grande do 

Sul, porque vão poder subir e descer aviões de porte maior. Hoje, muitas vezes, as 

cargas de transporte aéreo têm que ser deslocadas para transporte rodoviário para depois 

irem para outros estados. Então, esperamos essa obra importante para Porto Alegre o 

quanto antes, que a gente consiga se desvencilhar dessas questões. Sabemos o esforço 

que o DEMHAB tem feito em Porto Alegre para que isso aconteça. 

Também quero aproveitar que estamos falando em concessões, para falar da importância 

de concessões públicas – e essa foi feita no governo da ex-Presidente Dilma –, do quanto 

são importantes as concessões e as parcerias público-privadas no País e, aqui em Porto 

Alegre, capitaneadas pelo prefeito Marchezan. Nós estamos mudando esse paradigma e 

estamos avançando nas parcerias público-privadas. Nesta Casa nós aprovamos, no ano 

passado, em dezembro de 2018, a parceria público-privada da iluminação pública; 

também aprovamos as concessões dos parques e praças. Então Porto Alegre começa a 



 
SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA 

054ª SESSÃO ORDINÁRIA 13JUN2019 

 

pág. 2 

 

avançar, na minha opinião, com um certo atraso, porque, se formos acompanhar as 

parcerias público-privadas no Brasil, independente de partidos políticos e de ideologias, 

essa é uma das formas de a gente alavancar a economia, alavancar melhorias na cidade. 

Em Porto Alegre ainda faltava esse impulso e agora nós estamos conseguindo, e a 

Câmara de Vereadores tem conseguido também ter a sua participação aprovando 

projetos importantes para a cidade.  

Hoje foi um dia fundamental nas parcerias público-privadas, eu estava na Prefeitura, 

agora à tarde, no lançamento do edital da iluminação pública de Porto Alegre. Estava 

bastante concorrido, com vários empresários interessados, várias empresas nacionais e 

internacionais. Hoje se encerra um ciclo do lançamento do edital da iluminação pública. 

No mês de agosto deve ser feito o leilão, que deve ocorrer junto com a Bovespa. 

Esperamos que tenham vários interessados e que ganhe aquela que apresentar as 

melhores condições, para que a parceria da iluminação pública da cidade de Porto Alegre 

se torne realidade. 

Foi apresentado, hoje, vários números importantes e, quando estiver na sua plenitude a 

iluminação pública de Porto Alegre, nas condições que o edital foi lançado, nós teremos 

uma economia de quase metade do gasto em quilowatt e em valores na Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre. Hoje se gasta R$ 27 milhões por ano com a iluminação 

pública. Nós passaremos a gastar, depois da plenitude, em torno de R$ 15 milhões. 

Reduziremos em quase a metade. 

Eu continuo defendendo, aqui, as parcerias público-privadas porque vejo como uma 

grande saída para a cidade de Porto Alegre. Fico feliz porque, com a participação da 

Câmara Municipal de Porto Alegre, com a aprovação de projetos importantes, a gente vai 

conseguir dar seguimento. Tenho certeza que quem vai sair ganhando com isso é a 

cidade de Porto Alegre, que vai entrar agora num outro rol daquelas que utilizam as 

parcerias e Porto Alegre será um exemplo para o Brasil com a parceria da iluminação 

pública aqui. Rogamos que seja muito bem acolhido pelas empresas nacionais e 

internacionais esse edital e que em breve Porto Alegre possa ter um grande avanço na 

iluminação pública, melhorando na questão da segurança, economia, sustentabilidade e 

também divulgando, inclusive, vários pontos turísticos da cidade através da boa 

iluminação pública, com lâmpadas de LED 100% na cidade de Porto Alegre, para 

melhorar a qualidade de vida de todos os porto-alegrenses. Muito obrigado. 
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(Texto sem revisão final.) 

 

 


