
 

SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA 

090ª SESSÃO ORDINÁRIA 25SET2019 

 

pág. 1 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder: 

Ver. Reginaldo Pujol, Presidente; demais vereadores e vereadoras, 

público que nos assiste nas galerias e TVCâmara, venho aqui hoje 

para falar de um evento de que Vossa Excelência participou comigo 

ontem, na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, sobre o anúncio 

oficial da nossa Diretora da Carris, Helen; tivemos uma solenidade no 

Paço, junto com o Prefeito e demais secretários, para anunciar 

algumas notícias boas para a cidade de Porto Alegre, e uma delas 

não nos surpreendeu, porque, quem acompanha o dia a dia da Carris e do bom trabalho – 

eu quero, aqui, deixar registrado – da presidente da Carris, Helen e sua equipe, à frente 

da Carris. A Carris é uma empresa que, historicamente, vem dando prejuízo à cidade de 

Porto Alegre e, ontem, a nossa presidente anunciou que a Carris, desde 2012, vinha 

acumulando prejuízos e que, neste ano, no mês de agosto, a Carris teve um superávit na 

sua operação. Não no montante, mas na operação a Carris, desde 2012, não tinha uma 

operação de superávit e este ano ela conseguiu alcançar, Ver. Reginaldo Pujol. Muito nos 

orgulha do trabalho que está sendo feito pela presidente Helen e toda a sua equipe e 

deixo aqui o registro parabenizando o trabalho que tem sido feito na Carris.  

Além disso, também, ontem foi encaminhado na Prefeitura Municipal e protocolado aqui 

na Câmara um pedido de autorização para se contratar um financiamento pela Carris de 

4,9 milhões de reais.  A Carris está buscando, já está com as negociações aprovadas 

junto à Caixa Econômica Federal. Então, com esse pedido do Executivo, protocolado, 

ontem, aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, peço a todos os vereadores que nos 

ajude a aprovar esse projeto de autorização para que a Carris possa buscar o empréstimo 

de 40 milhões de reais. Com esse empréstimo de 40 milhões de reais, dado que nós 

estamos hoje num processo que a Carris atinge uma melhoria no seu superávit, Ver. 

Paulinho Motorista, esta autorização do Legislativo, V. Exa. que conhece bem a estrutura 

do transporte público, será para a compra de 87 ônibus para a cidade de Porto Alegre. 

Isso significará um aumento de 25% da frota de ônibus da Carris, que, certamente, vai 

qualificar, melhorar o sistema de transporte público da cidade de Porto Alegre, 

melhorando o atendimento para a população. Além de melhorar o atendimento à 

população, também será possível diminuir custos, porque, hoje, nós estamos com uma 
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frota bastante antiga na nossa Companhia Carris, com isso a manutenção desses ônibus 

é bastante grande, gastando-se muito, Ver. Paulinho Motorista, com manutenção e, além 

disso, acaba o atendimento à população, uma das coisas principais, ficando 

comprometido pela quebra de ônibus, pelos ônibus que não chegam no horário porque 

estragaram, ou simplesmente não conseguiram sair da garagem. Então, o que nós 

estamos aqui pedindo aos vereadores é que aproveitem esse grande momento da Carris 

que volta a dar saldo positivo na sua operação, conseguindo estabelecer esse 

financiamento junto à Caixa, que depende da autorização dos vereadores. Então, 

queremos ver, se os vereadores concordarem, pois acho que é de interesse de todos e 

não somente dos da base, mas dos vereadores de situação e oposição, se a gente 

consegue isso. Quero falar aqui para o líder da oposição, Ver. Robaina, quero pedir ajuda 

do PSOL, do PT, Ver. Adeli Sell, para que a gente possa acelerar esse projeto de 

financiamento para a Carris para que se possa comprar ônibus novos para melhorar o 

atendimento da população. Então, já está no contrato a relação com a Caixa Econômica 

Federal pré-autorizada, dependendo apenas da autorização do Legislativo. Quanto mais 

rápido a Câmara der essa autorização, mais rápido teremos ônibus novos circulando pela 

cidade de Porto Alegre para o bom atendimento da população. Tenho certeza de que 

essa é uma proposta em que todos os vereadores, independente da sua relação política, 

nos ajudarão porque é para a cidade de Porto Alegre. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.)  

 


