
 
SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA 

056ª SESSÃO ORDINÁRIA 19JUN2019 

 

pág. 1 
 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder, 

pelo governo: Presidente Mônica, demais vereadores e vereadoras, 

público que nos assiste. Em primeiro lugar, quero tentar responder ao 

Ver. Robaina e ao Ver. Oliboni. O Ver. Robaina diz que o governo 

não faz investimentos. Realmente, o governo tem dificuldades de 

fazer investimentos porque, nos últimos 20 anos, Porto Alegre está 

no vermelho. A sua despesa é maior que a sua receita, e acabam 

faltando recursos para investimentos, principalmente investimentos 

do Tesouro, buscam-se recursos de financiamentos. Este governo nem financiamentos 

poderia fazer para investimentos no início deste governo, 2017, 2018, tendo em vista que 

ele  estava no negativo, foi rebaixado pelos índices, então o Tesouro Nacional não estava 

autorizando o Município a contratar financiamentos. Agora, como nós já aprovamos os 

projetos estruturais da cidade de Porto Alegre, hoje já é possível, o governo começa a 

buscar investimentos para a cidade de Porto Alegre,  além de que, nos próximos anos, a 

partir de 2020, estaremos no azul, e o governo poderá fazer investimentos com recursos 

do Tesouro Nacional. 

O Ver. Oliboni fala do pronto atendimento da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus.  O Ver. 

Oliboni – com todo o respeito e admiração que lhe tenho – está  muito mais preocupado 

com a corporação do que com o usuário do sistema de saúde. Pois ali nós temos 199 

trabalhadores da saúde, serão remanejados para outros locais, e esses, sim, estão contra 

a contratualização nos prontos atendimentos da Bom Jesus e da Lomba  do Pinheira, 

que, na  minha visão, diferente de V. Exa.  ficará muito melhor para a população, para o 

usuário do sistema. Esses sistema será contratualizado, teremos mais investimentos, 

serão reformados os dois prontos atendimentos. A ideia é transformá-los em UPAs, com 

isso a população, o usuário do sistema terá melhor atendimento. Quanto à organização 

social que foi vencedora a paulista, ainda não chegou ao final, num primeiro momento ela 

foi a primeira colocada. Ela tem mais de 515 contratos espalhados pelo país, mais de 300 

contratos com a cidade de São Paulo. Então, é uma organização que tem vasta 

experiência, atua em vários estados, em vários municípios e, com certeza, fará um 

excelente trabalho na Cidade de Porto Alegre, assim como tem feito em vários outros 

municípios. Se V. Exa. pesquisar um pouco mais, vai ver o excelente trabalho que tem 

sido feito. Realmente teve um contrato em Florianópolis – desses mais de 500 contratos 
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que essa empresa teve – onde ela firmou e não foi até o final por divergências entre a 

prefeitura de Florianópolis e essa empresa. Quer dizer, isso pode acontecer, nem sempre 

o contratante e o contratado conseguem levar ao fim o seu contrato e pode ser que 

aconteça isso também em Porto Alegre, mas se o senhor analisar os outros, mais de 500 

contratos foram exitosos em vários estados brasileiros, e, principalmente na cidade de 

São Paulo nós temos vários contratos lá com essa empresa. Então, tenho certeza de que 

Porto Alegre está fazendo um grande negócio para o usuário da saúde. Infelizmente, 

alguns vereadores, como os do PT e do PSOL, estão muito mais preocupados com as 

corporações do que com o usuário. Este vereador aqui tem a preocupação com o usuário 

e continuarei defendendo aquilo que eu acho melhor para o usuário, até porque esses 

servidores não serão afetados, não terão nenhum tipo de prejuízo, simplesmente sairão 

de uma unidade e irão para outros lugares, não perderão nenhum tipo de recurso, nada 

na sua carreira. Portanto, nós, vereadores, temos que nos preocupar principalmente com 

o usuário do Sistema Único de Saúde, e é isso que a Prefeitura de Porto Alegre está 

fazendo. Na minha opinião é um grande avanço para a saúde básica de Porto Alegre, 

assim como outras coisas têm sido feitas pelo secretário Pablo, coisas de excelente 

qualidade que têm melhorado e que vão melhorar ainda mais a saúde do Município de 

Porto Alegre, como a clínica da família da Restinga, o Hospital Vila Nova, o Hospital da 

Restinga, hoje administrado pelo Vila Nova, o Hospital Independência, também 

contratualizado. Vários contratos têm sido feitos na Cidade de Porto Alegre e têm 

melhorado a qualidade da saúde no Município e vamos continuar avançando com os 

CAPSs. Quero convidar os vereadores que ainda não conhecem para conhecer os 

CAPSs, Centros de Atenção Psicossocial que estão fazendo uma grande revolução na 

Cidade de Porto Alegre. Então, a saúde de Porto Alegre, as unidades básicas, 

principalmente estão avançando numa nova forma de governar muito melhor e 

preocupada com o usuário. Então, eu convido os vereadores que ainda têm dúvida para 

que conversem conosco. Nós estamos à disposição junto com o Secretário Municipal de 

Saúde, Pablo, para conhecer. E, depois de conhecer, tenho certeza de que os nobres 

vereadores, assim como os usuários, vão gostar, vão dar o seu aval e vão torcer para que 

mais contratos sejam feitos para melhorar ainda mais a saúde no nosso Município. Muito 

obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 


