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VEREADOR PROF. ALEX FRAGA (PSOL) – Comunicação de
Líder: Boa tarde, senhoras e senhores; um boa-tarde especial aos
estudantes da Escola Aberto Pasqualini. Essa escola, há alguns
anos, foi onde trabalhou e se aposentou uma de minhas tias; na
verdade, a minha família é composta predominantemente por
professoras, e a Maria Regina, minha tia mais velha trabalhou antes
de se aposentar nessa escola.
Eu agradeço aos colegas vereadores de partidos de oposição,
colegas da Bancada do PT e da minha Bancada, PSOL, pela oportunidade de me
manifestar nesse momento em tempo de liderança de oposição. São necessários alguns
registros nesta tarde de trabalho, em especial, um registro que apunhala tudo o que nós
acreditamos como princípios democráticos. Mais uma fala do Sr. Carlos Bolsonaro, filho
mais novo do Presidente da República, dizendo que por vias democráticas a
transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Para mim,
isso é uma defesa, ou melhor, um ataque frontal aos princípios de democracia e de
liberdade que regem, ou deveriam reger o nosso País. Isso é um ataque a todos aqueles
que acreditam que o povo tem o direito soberano de escolher quem o governa. E,
portanto, atacar a democracia é atacar a população deste País. Portanto, repudiamos
esta manifestação tenebrosa. Lamentável, e preocupante do filho do Presidente
Bolsonaro, em tempos que há uma polarização muito grande na sociedade. Um chefe de
Estado deveria apaziguar ânimos e trabalhar para construir um país forte, um país de
reconhecimento internacional. E é tudo que este senhor e sua família não estão fazendo.
Estão desmoralizando a nossa Nação, falando mal de chefes de outros estados, inclusive,
ofendendo as suas famílias, e isso é extremamente preocupante, principalmente para um
país que depende diretamente do setor primário através de suas exportações. E, portanto,
é lamentável esse tipo de comportamento, é um comportamento de tamanha estupidez
que não lembro de ter presenciado antes em alguma pessoa que tenha certo renome e
reconhecimento. Portanto, fica aqui todo o nosso repúdio, e não somente ao
carinhosamente conhecido pelos seus seguidores nas redes sócias como o Carluxo, mas
também ao seu irmão Eduardo, que endossa e apoia esse tipo de manifestação, ferindo a
democracia e ameaçando a liberdade do povo de decidir os seus rumos. Eu gostaria
também de deixar o registro – já que o Ver. Mauro Pinheiro, líder do governo, manifestoupág. 1
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se anteriormente dizendo que nós ainda não havíamos criticado a atual gestão –, que nos
preocupa muito a falta de consulta popular por parte da Secretaria Municipal de Saúde na
proposta de unificar algumas unidades básicas de saúde. Essas unidades, de acordo com
a Prefeitura, tem um serviço prestado à sociedade classificado como péssimo ou ruim e,
portanto, a proposta é fechar algumas unidades de saúde. Se o governo fosse sério, a
proposta séria, há uma classificação como ruim ou péssima, vamos melhorar, vamos
investir, vamos nos preocupar com a saúde do porto-alegrense ao invés de transferir os
serviços para uma unidade que tem uma melhor qualidade, mas que vai ficar
sobrecarregada, e isso vai puxar para baixo o índice de satisfação e a prestação de
serviço à população mais humilde desta Cidade. Portanto, manifesto o meu registro em
contrariedade à unificação de algumas unidades de saúde propostas pelo secretário de
Saúde do nosso Município. Lamentamos que sequer a sociedade e as comunidades
envolvidas tenham sido consultadas e sequer comunicadas até a divulgação dessa
intenção. Portanto, esperamos que haja investimento em saúde e não fechamento de
postos. O que nós precisamos é ampliar o direito e o acesso da população mais carente
às unidades de saúde e não restringir ainda mais esse direito constitucional. Uma boa
tarde de trabalho a todos nós.
(Texto sem revisão final.)
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