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VEREADOR ALDACIR OLIBONI (PT) – Comunicação de Líder, 

pela oposição: Saúdo nossa Presidenta, Ver.ª Mônica; colegas 

vereadores, vereadoras, público que acompanha a nossa sessão 

nesta tarde. Em nome da oposição, PSOL e PT, eu queria fazer aqui 

um breve pronunciamento a respeito de alguns problemas que 

acontecem na nossa cidade, e não são poucos. Antes, eu queria dar 

o recado que o governo Leite não se diferencia dos demais governos, 

como o da Yeda Crusius, do MDB, porque ele disse uma coisa e está 

fazendo outra; disse que não ia vender a CEEE, a Sulgás, a CRM, e vai vender, aprovou 

ontem. E olha o que está acontecendo no nosso Estado, Ver. Robaina: uma quebradeira, 

empresas fechando, demitindo trabalhadores. Este governo estadual que ia promover a 

inclusão com geração de emprego e renda, lamentavelmente, não se diferencia do 

governo federal, do estadual e muito menos do municipal, porque no municipal não é só 

uma quebradeira, a cidade está esquecida por esse governo. E aí eu ouço aqui o Ver. 

Cecchim dizer que na saúde se diferencia, que está muito bem. Mas é um discurso 

deslocado, porque ele, possivelmente, não vai a um posto de saúde buscar atendimento, 

num pronto atendimento buscar atendimento ou até mesmo no HPS. Os senhores sabem 

quantas vagas foram geradas, no HPS, em função das aposentadorias e demissões, de 

2017 a 2018? Foram 185 vagas. Os senhores sabem quantas vagas foram preenchidas 

pelo atual governo? Nem a metade, nem 90 vagas. E o governo lança um edital agora, 

uma chamada pública para terceirizar a gestão do HPS. Está entregando a menina dos 

olhos de Porto Alegre no atendimento à saúde para quem? Para uma empresa privada, 

para não chamar os trabalhadores concursados, e a gestão chamar serviços terceirizados 

para essas vagas e tantas outras. Isso é promover a saúde pública? Não é, é ter lucro 

com a saúde pública, isso sim, às custas do sacrifício da população. “Ah, porque vamos 

ampliar o atendimento com o horário estendido.” Isso é, das 7h às 22h. Dos quatro que 

hoje existem, em nenhum deles, ao chegar depois das 7h, o cidadão vai conseguir 

consultar, porque as fichas para atendimentos são dadas a partir das 13h. Portanto, às 4h 

da tarde não tem mais fichas para o atendimento à noite. Parece-me que o governo tem 

que andar mais pela cidade, tem que conversar mais com o cidadão e fazer menos 

propaganda, e, pelo que se sabe, está saindo mais uma licitação de 5 milhões e pouco 

para a publicidade e propaganda. O governo gasta como nunca em publicidade. Tem um 
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detalhe: já está correndo pela rádio-corredor que estão saindo os vereadores que votam a 

favor do governo. Eu não tinha visto isso ainda! Promover vereador só por que vota a 

favor do governo? Isso é lamentável; se isso está acontecendo, é mais do que 

lamentável, é desleal com a Casa. Tem que colocar quem vota a favor e quem vota 

contra. E nós assumimos que votamos contra o fim da carreira do servidor público, que 

votamos contra o IPTU e contra tantas outras barbaridades que o prefeito vem trazendo 

para a Casa, como, por exemplo, a terceirização ou a concessão dos parques e praças. 

No governo Marchezan, não é só pela falta de diálogo, internamente, que alguns partidos 

estão saindo; é pela falta de diálogo com a cidade, com o cidadão, que também gostaria 

de participar, por exemplo, se trabalhasse com a ideia de ressuscitar o Orçamento 

Participativo, porque ele quebrou, ele parou. Ele diz que está funcionando, eu não vi 

nenhuma plenária do OP com a população da cidade para decidir as prioridades da sua 

comunidade. 

Portanto, Marchezan está deslocado. Prefeito, anda mais pela cidade que o senhor vai 

saber o que está acontecendo. Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


