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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder:
Boa tarde, Presidente Mônica, demais vereadores, vereadoras; as
vereadoras a gente até nominar, são poucas as vereadoras, Ver.ª
Karen, Ver.ª Lourdes, público que nos assiste pela TV Câmara,
público das galerias. Infelizmente, são poucas as mulheres, gostaria
que houvesse mais mulheres presentes, precisamos ter mais
lideranças femininas. Quero aproveitar que hoje nenhum dos
vereadores ainda não atacou o governo, e eu, como líder do governo
tenho essa função de defender, vou falar das coisas boas do governo, Janta. Hoje, pela
manhã, estivemos, eu, o Ver. Claudio Conceição, o Ver. Wambert, no Sarandi, na Zona
Norte de Porto Alegre, junto com o prefeito, com os secretários para o início das obras
para Praça Antônio Cândido de Menezes, Ver. Hamilton, que esteve junto conosco, no
Morro da Cruz, Zona Leste de Porto Alegre. Vemos com felicidade, porque já é a quarta
praça que iniciam obras de revitalização no município de Porto Alegre. Começou na
região mais leste, região da Glória, nesta semana, também na Praça da Alfândega, no
Morro da Cruz e hoje no bairro Sarandi. É uma nobre iniciativa do governo que fechou
contrato de R$ 24,8 milhões com uma empresa privada, que está terceirizando o serviço
de revitalização das praças. Isso é importante, porque a nossa Prefeitura Municipal, Ver.
Adeli Sell, tinha um modelo diferente, eram os servidores que faziam, de forma muito
precária, com poucos recursos, e quando essas praças eram consertadas pela própria
Prefeitura demorava um tempo muito grande para se revitalizar; até revitalizar a última
praça, a primeira já estava danificada novamente. Agora, com esses recursos, graças às
reformas estruturantes – boa parte dos vereadores aqui da Câmara votaram com este
governo, reformas que o governo do Estado e o governo Federal tentaram fazer e não
conseguiram, aqui na Câmara de Porto Alegre nós já conseguimos fazer várias dessas
reformas – o Município conseguiu ter condições de buscar financiamento, temos vários
projetos aqui para aprovar, buscar financiamentos e recursos do Tesouro, e, hoje, Porto
Alegre vive um novo momento, um momento em que estamos investindo novamente na
cidade de Porto Alegre.
Então, ficamos felizes de ir e ver, Ver. Cecchim, que é um empresário e que sabe a
diferença quando é a iniciativa privada que assume o compromisso. Hoje era o pontapé
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inicial na Praça Antônio Cândido de Menezes lá no bairro Sarandi. Quando chegamos lá,
o Prefeito marcou às 8h30min, a empresa já estava lá trabalhando, já estava arrancando
as telas velhas, um outro funcionário estava preparando a massa para começar a obra,
era um volume grande pessoas trabalhando, e tenho certeza de que o resultado e a
entrega para as pessoas, para o município de Porto Alegre, vai ser muito mais rápido,
com muito mais agilidade, e quem ganha com isso é a cidade que está tendo um novo
momento de revitalização das praças, e não será de uma, duas ou três praças, a ideia do
governo é revitalizar as seiscentas praças de Porto Alegre, trazendo qualidade de vida
não só na orla do Guaíba, onde muitos desfrutam hoje, no Centro de Porto Alegre, no
Largo dos Açorianos, que também foi revitalizado, mas em toda a cidade de Porto Alegre
e, com isso, o cidadão pode chegar com o seu filho, com o seu neto, pode se encontrar
nas praças, tomar um chimarrão, conversar, jogar um futebol, porque estão sendo
revitalizadas também as quadras de futebol, porque estão sendo revitalizadas também as
quadras de futebol. Ali, no caso, é um campo de futebol – o Cláudio Conceição disse que
foi onde fez o gol mais bonito da sua vida, ali no Sarandi, e eu também fiz gol naquele
campo de futebol, Ver. Cassiá.
É um novo momento do município de Porto Alegre, graças ao apoio dos vereadores, que
votaram projetos importantes para a cidade, projetos estruturantes. Porto Alegre, hoje,
vive um novo momento, começa a avançar, avança pelas praças, principalmente pelas
praças da periferia, onde os cidadãos vão poder se encontrar, tomar um mate, conversar,
trocar uma ideia perto das suas casas, sem depender de ônibus ou de qualquer veículo. A
gente fica feliz e satisfeito vendo que a cidade de Porto Alegre começa a avançar graças
ao apoio dos vereadores, que votaram projetos importantes. Agora, a cidade vai ganhar
um novo estímulo, tendo as suas praças para as pessoas poderem se encontrar, porque
as pessoas precisam de locais para confraternizar. É preciso melhorar a segurança,
também. Com as parcerias, agora, da iluminação pública, as praças estarão bem
iluminadas e revitalizadas, sendo um novo local de encontro para as pessoas, que
estarão se encontrando novamente com a cidade. Muito obrigado.
(Texto sem revisão final.)
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