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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Sra. Presidente, Ver.ª Mônica, vereadores, vereadoras, 

público que nos assiste nas galerias do nosso plenário e 

telespectadores da TVCâmara. Venho aqui, hoje, em primeiro lugar, 

falar que, diferente do que pensa o Ver. Ricardo Gomes, que vem do 

partido do vice-prefeito de Porto Alegre, as pessoas que estão 

assistindo em casa devem estar com dificuldades de entender, pois 

um vereador que foi secretário do governo, que assumiu como 

secretário numa das principais secretarias do Município de Porto Alegre, que trabalhava 

onde o prefeito depositava grandes esperanças no Ver. Ricardo Gomes como secretário, 

que  é do mesmo partido do vice-prefeito vem aqui dizer que o governo não fez nada, que 

o governo não trabalha. A única preocupação do Ver. Ricardo Gomes é com o IPTU em 

Porto Alegre. Se não cobrar mais imposto, se não cobrar das pessoas, estão resolvidos 

os problemas de Porto Alegre. Eu discordo do vereador, primeiro porque nós não 

aumentamos o valor do IPTU, a planta genérica teve, apenas, uma revisão dos valores, 

principalmente daqueles que podem pagar mais e que não estavam pagando ou estavam 

pagando menos, fez-se uma revisão. Acho que isso é coisa do passado, o projeto já foi 

votado, já foi aprovado. 

Quanto à cidade de Porto Alegre, continua avançando sim, ver. Ricardo Gomes. O senhor 

não consegue enxergar porque o senhor tem uma visão estática do IPTU. Porto Alegre 

avança sim, avança muito com a ajuda do seu partido que ajudou em alguns momentos, 

em alguns momentos não ajudou, discordou. Tem um vice-prefeito, o Paim, que tem 

trabalhado e que, sempre, ajudou bastante a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Agora, 

quando começa a chegar perto da eleição, o PP, parece, deu uma guinada, porque quer 

lançar um candidato a Prefeito. Então, parece que não fez parte do governo; tudo o que 

tem de bom fez, o que não deu certo o PP não faz parte. Mas não podemos deixar de 

discutir a cidade, Ver. Ricardo Gomes, e não ficar discutindo a política de eleições, porque 

a eleição é no ano que vem, é em outubro de 2020. Acho que a cidade de Porto Alegre 

espera mais dos vereadores, da Prefeitura, espera que a gente atenda a cidade. Então, 

quero aproveitar para falar das boas coisas que estão acontecendo pelo trabalho, muito, 

dos vereadores desta Casa. A grande maioria dos vereadores, Cecchim, Reginaldo Pujol, 
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Cassio e demais vereadores, tiveram a coragem de fazer as reformas necessárias na 

cidade de Porto Alegre. As reformas que o governo federal e o governo do Estado ainda 

não conseguiram fazer, nós já fizemos aqui em Porto Alegre. Porto Alegre vive outro 

momento e eu quero mostrar aqui, pois hoje pela manhã estive na Prefeitura junto com 

vários vereadores para assinar o contrato de início das obras do trecho três da orla do 

Guaíba. Se vocês puderem observar, Porto Alegre vai ter mais um grande avanço. Teve 

um grande avanço no trecho um, que foi uma obra que começou no outro governo e que 

este governo terminou, e agora o trecho três da obra da orla, em torno de 1.600 metros, 

que vai da Av. Ipiranga até o Estádio Beira Rio, parte dedicada principalmente aos 

esportes, com várias quadras esportivas, três bares similares ao que há hoje, uma 

empresa portuguesa ganhou a licitação em que tivemos uma diminuição no valor em 

20%, praticamente, uma economia de mais de R$10 milhões, e que vai deixar mais bela 

nossa Porto Alegre. Essa obra se junta ao trecho um da orla com quadras de futebol, a 

maior pista de skate da América Latina, quadras de futebol society, vôlei, vôlei de praia, 

futevôlei, beach tênis, vestiários, estacionamento para 200 carros. Hoje é um dia 

importante para Porto Alegre e todos nós deveríamos estar aqui festejando e não 

discutindo sobre projeto de farmácia ou qual projeto é importante ou não. Temos vários 

projetos importantes e tenho a certeza de que os vereadores desta Casa vão votar 

favoráveis àqueles projetos importantes para a cidade e que não são projetos do prefeito 

ou de um partido político, mas projetos que vão avançar para a cidade de Porto Alegre. 

Hoje é um dia feliz, se assina o contrato de início de obras com a presença de vários 

vereadores, inclusive o Ver. Luciano Marcantônio representou a Câmara de Porto Alegre 

falando em nome dos vereadores, e em breve, no espaço de um ano, estaremos 

inaugurando mais essa importante obra para Porto Alegre. Também temos o trecho dois 

da orla, que está se tentando uma concessão pública, graças a um projeto que esta 

Câmara aprovou, de concessão de parques e praças. Na próxima quinta-feira, às dez 

horas, estaremos fazendo uma audiência pública, o secretário Thiago estará aqui para 

tratar deste tema, de outros temas, então é importante que os vereadores, que tiveram 

papel importante na aprovação dos projetos, participem dessas solenidades, participem 

deste governo que está mudando a cidade de Porto Alegre, tenho certeza. O trecho um 

ficou muito bonito; o trecho três vai ficar muito belo; e com a concessão do trecho dois, 
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Porto Alegre vai avançar no turismo, vai gerar emprego, renda e continuar avançando. 

Assim como outros projetos importantes desta Casa, como projetos da advocacia, 

engenharia, quando vai se buscar a residência para diversas atividades, para Porto 

Alegre dar oportunidade a recém-formados, para trabalhar e aprender dentro do governo, 

e se tornarem, quem sabe, grandes profissionais para que nossa cidade continue 

avançando.  Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


