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VEREADOR FELIPE CAMOZZATO (NOVO) – Comunicação de 

Líder: Muito obrigado, Presidente Pujol; saúdo os colegas 

vereadores e o público que nos assiste pela TVCâmara e nas 

galerias. Quero fazer uma fala destinada também à liderança de 

governo e a toda a equipe da Fazenda que está hoje aqui, na Casa, a 

respeito desse projeto que está na priorização, que é o décimo 

sétimo na posição da ordem de votação, que autoriza o Poder 

Executivo a contratar uma operação de crédito junto ao Banco do 

Brasil, de cerca de R$ 50 milhões para a pavimentação da cidade, com o aporte da 

Prefeitura de mais de R$ 12 milhões. É um tema muito relevante, eu gostaria de fazer 

uma reflexão acerca desses vários projetos em série que nós temos tido aí na Câmara, de 

apreciação de financiamentos. É muito importante, Ver. Cecchim, que a Prefeitura 

restabeleceu essa possibilidade de financiamento, e nós temos visto uma sequência de 

projetos de segurança. São R$ 82 milhões aprovados para a segurança, R$ 91 milhões 

para saneamento, R$ 61 milhões para regularização fundiária, R$ 121 milhões para o 

PMAT – Programa de Modernização da Administração Tributária, que inclui uma série de 

estudos técnicos. Então, projetos muito importantes que a cidade de Porto Alegre não via 

há algum tempo, por conta da sua incapacidade financeira. E o que me preocupa, na 

verdade, com essa série de projetos – e aí eu chamo a atenção da Fazenda 

especialmente – é que, por sua tramitação ter sido feita com urgência, eu, enquanto vice-

presidente da CEFOR e a própria comissão não pode dar aí um devido parecer sobre 

especialmente os impactos disso nas projeções futuras de fluxo de caixa. Está aí o Ver. 

Ferronato, que é nosso presidente, Ver. Cecchim também integra a nossa comissão, junto 

com o Ver. Mauro Pinheiro e Ver. Mauro Zacher. Por isso, eu gostaria de fazer essa fala 

no sentido de questionar como será o comprometimento mensal dos próximos meses, dos 

próximos anos com esses novos financiamentos. Quais serão as parcelas? Qual vai ser o 

limite de comprometimento de dívida com relação a nossa receita? Como se dará essa 

projeção financeira ao longo dos anos? Porque, muito embora sejam muito importantes 

esses projetos – e eu estou de acordo com eles –, é importante também que tenhamos 

uma noção de como é que estão evoluindo esses novos comprometimentos, uma vez que 

nós estamos, sim, passando por um processo de profunda reforma fiscal, de ajuste de 

despesas, de ajuste também de receitas, e nós precisamos garantir que todos esses 
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financiamentos não sejam apenas produtos para um próximo ano ou para este governo, 

mas, sim, que sejam benefícios perenes e que não comprometam também gestões 

posteriores, independente de quais partidos, quais grupos políticos vierem a liderar Porto 

Alegre. Mas é muito importante que tanto esses projetos sejam devidamente analisados, 

aprovados e, depois, executados, como também possamos acompanhar, no âmbito da 

fiscalização, que é o papel da Câmara Municipal, que possamos, obviamente, verificar se 

esse endividamento é saudável, se ele irá comprometer e em que nível comprometerá 

nossas receitas futuras, para que possamos eventualmente contribuir, fazer as devidas 

correções ou mesmo sugestões ao Executivo na aquisição de novos financiamentos. 

Acho que Porto Alegre ganha com vários desses projetos de financiamento, há muito 

tempo, nós não tínhamos esse montante de investimentos na nossa cidade, acho que 

isso é mérito dessa atual gestão. E, no intuito de fiscalizar e melhor acompanhar esses 

gastos, é preciso que essas informações também sobre projeções futuras possam ser 

feitas e, hoje, nós não temos condições de fazê-las, especialmente porque nós não 

conseguimos analisar com mais calma como é que serão obviamente as regras de 

contratação, como serão também todos os comprometimentos de receita com as suas 

parcelas, as alíquotas que serão colocadas nesse financiamento e assim sucessivamente.  

Então, fica essa fala muito mais para chamar a atenção para este fato, mas também de 

tornar relevante esse momento que Porto Alegre está vivendo de altos investimentos que 

poderão implicar em uma grande qualidade de vida futura que permeia diversas gestões 

no Município de Porto Alegre. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 

 

 

 


