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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder, 

pelo governo: Ver. Mendes Ribeiro, presidindo os trabalhos; 

vereadoras e vereadores; público que nos acompanha nas galerias e 

pela TVCâmara. Quero falar um pouco das coisas boas que têm 

acontecido na cidade, ao contrário do que comentou o Ver. Adeli Sell, 

há muitas coisas importantes e interessantes acontecendo na cidade 

de Porto Alegre. Uma delas é a modernização da cidade, porque, 

ontem, no transporte público, nós tivemos um dia histórico para a 

cidade de Porto Alegre. A Prefeitura de Porto Alegre regulamentou, através de um decreto 

municipal, o sistema de GPS nos ônibus de Porto Alegre. Por meio de um aplicativo no 

celular, o TRI, nós temos possibilidade de visualizar as linhas de ônibus, o tempo de 

espera até a parada, melhorando a segurança das pessoas. Também dá para entender 

melhor como vamos chegar ao destino. Temos falhas, sim, no transporte público! Fui ver 

como eu chegaria na minha casa de ônibus e vi que teria que pegar três ônibus! Vejo pelo 

aplicativo que, na nossa parada de ônibus, aqui na frente da Câmara, há várias linhas de 

ônibus que passam, e podemos saber o tempo de espera dos veículos e como 

chegaremos ao destino. Então é um avanço importante para Porto Alegre, Ver. Wambert. 

Além disso, podemos ver as características do veículo que está chegando, como se há 

acessibilidade nesse transporte, não precisamos ir para a parada esperar e ver. 

Importante também é que dá para ver se o ônibus tem ou não ar condicionado. O sistema 

de GPS que teve seu início ontem estará em cem por cento dos ônibus da capital. 

Nessa área de inovação tecnológica, eu tenho utilizado o #EuFaçoPOA, fiz dois pedidos 

que foram atendidos. Esse sistema tem um aplicativo para ser baixado no celular, o 

#EuFaçoPOA tem vários serviços que a gente pode solicitar, como: detetive cidadão, 

construa POA, saúde, mobilidade, social, segurança, serviço, cultura, educação. Eu já 

utilizei para pedido de três serviços: um do DMAE, fui atendido; um para retirada de uma 

árvore na rua, também fui atendido; e fiz um de tapa buraco, que a gente sabe que a 

cidade tem bastante problema ainda, estão sendo resolvidos, não foi atendido ainda, mas 

recebi uma previsão por e-mail dizendo o prazo que será feito. Então é uma ferramenta 

interessante, muito rápido de fazer, seleciona serviços: se for água e esgoto, seleciona 

água e esgoto, se o problema é falta de água, esgoto com problema, qualidade da água, 
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vazamento de água, foi o que fiz; seleciona onde, automaticamente vai pegar a 

localização, bate uma foto, envia e a Prefeitura Municipal já sabe o que está acontecendo. 

Também quero falar do aplicativo que está na #EuFaçoPOA que é o detetive cidadão, na 

qual Porto Alegre, a partir de julho, já teve a recuperação de 16 veículos. Através do 

detetive cidadão, bate-se uma foto da placa do veículo, o veículo é localizado, se for um 

veículo roubado, furtado, vai registrar ali, e a Prefeitura, a partir de uma parceria com a 

Guarda Municipal, a segurança pública, a Brigada Militar, a Polícia Civil, vai identificar. Já 

foram recuperados 16 veículos, inclusive foi recuperada uma camioneta S10, nesse final 

de semana, no Ipê São Borja, no bairro Sarandi, que foi através do detetive cidadão. 

Então, é a Porto Alegre modernizando, melhorando, e só temos que enaltecer este 

trabalho da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ao contrário daqueles que só veem 

coisas ruins na cidade. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


