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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder, 

pelo governo: Ver.ª Mônica, Presidente; demais vereadores e 

vereadoras; público que nos assiste pela TVCâmara e nas galerias, 

eu quero responder algumas críticas do Ver. Adeli Sell e algumas 

colocações da Ver.ª Karen. Primeiro, a Ver.ª Karen fala da repressão 

nas comunidades. Eu concordo que temos que fazer alguma coisa, e 

o que nós, vereadores, podemos fazer, é ajudar a melhorar a cidade 

de Porto Alegre. Se os vereadores se comprometerem a ajudar, 

votarem bons projetos como esses que estão aqui na Casa, poderemos ajudar a melhorar 

a vida das pessoas nas comunidades. Por exemplo, o Ver. Adeli Sell veio aqui e disse 

que nem o PT nem o PSOL dão acordo nas reuniões conjuntas para que a gente possa 

acelerar o processo e votar esses projetos que eu considero importantes para a cidade, 

inclusive para os servidores do Município. Um deles é o do 13º. Como todos sabem, Porto 

Alegre é diferente do País e das demais cidades do Rio Grande do Sul. Todos os 

municípios passam por dificuldades financeiras; em Porto Alegre, graças à maioria dos 

vereadores que estão aqui, nós conseguimos aprovar vários projetos estruturantes, e 

Porto Alegre hoje está numa situação um pouco melhor. Nós não atrasamos os salários 

dos servidores em nenhum mês este ano, ao contrário do Estado, que tem uma 

dificuldade muito maior, e de outros municípios, mas, quanto ao 13º, nós estamos com 

alguma dificuldade. Para que consigamos pagar o 13º salário dos servidores do 

Município, nós precisamos aprovar o projeto que está nas comissões conjuntas, mas o PT 

e o PSOL não dão acordo! Não querem pagar o 13º dos servidores, porque, para isso, 

nós precisaríamos aprovar esse projeto que está ali – simples! Se não querem dar 

acordo, não poderá ser pago. Só quero lembrar que independe do acordo; depende, sim, 

da maioria dos vereadores, que tenho certeza de que estão preocupados. Vai ter a 

conjunta, vai ser aprovado o projeto e nós vamos conseguir honrar os compromissos. 

Nós temos um outro projeto, Ver. Bosco, que é sobre a contratação temporária de 

professores. Nós queremos aprová-lo para que possamos ter condições de contratar 

professores, se necessário. A periferia só vai melhorar... 

 

(Manifestações no plenário.)  
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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Presidente, os vereadores estão nervosos, não 

querem me deixar falar. Quero que o meu tempo seja garantido. 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Por favor, temos um vereador na tribuna, solicito que 

compreendam e que falem somente após a fala do vereador. 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Os vereadores do PT e do PSOL estão 

nervosos. Nós queremos garantir, Ver. Cassiá Carpes, a contratação temporária; aprova o 

projeto aqui, Ver. Idenir Cecchim, e ficarmos em condições, se necessário, para não faltar 

professores nas escolas. O que mais que se pode oferecer do que educação, 

principalmente nas periferias onde a grande maioria das escolas do Município estão. Isso, 

sim, é trabalhar pelas comunidades que mais precisam. 

Projeto que dispõe sobre a modalidade de Licenciamento Ambiental por Adesão e 

Compromisso – LAAC. Ver. Valter Nagelstein, o senhor que esteve hoje pela manhã na 

Prefeitura, é um projeto de lei importante que vai facilitar a vida, principalmente, dos 

empreendedores que levam mais de um ano para conseguir empreender na cidade de 

Porto Alegre. Isso vai facilitar, e muito, vai gerar riqueza no Município de Porto Alegre. É 

um outro projeto que está nas Comissões Conjuntas. 

Projeto que institui e disciplina os tributos de competência do Município, estendendo a 

vigência da alíquota do ISS para os serviços realizados pelos Centros de Contato – 

Contact Centers – em Porto Alegre. Para que possamos continuar com os Contact 

Centers em Porto Alegre precisamos manter a alíquota como está hoje, senão terá que 

ser maior, terá que ser de 5%. Então, precisamos manter para gerar emprego e renda na 

cidade de Porto Alegre.  

Projeto que institui o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre – 

Fit/Poa.  

Projeto que cria Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS – para moradias populares. 

Precisamos aprovar esse projeto, os vereadores do PT e do PSOL parece que não 

querem moradia popular na cidade de Porto Alegre.  

Assim nós temos alguns projetos importantes que estão nas Comissões Conjuntas e a 

gente faz um apelo aos vereadores que se preocupam com a cidade, independente de 
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eleições de 2020, para que a gente possa melhorar as condições de vida das pessoas 

que mais precisam. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.)  

 

 


