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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder: 

Sra. Presidente, Ver.ª Mônica, vereadores, vereadoras, público que 

nos assiste pela TVCâmara e nas galerias, quero aproveitar este 

tempo de Liderança para me dirigir ao Ver. Moisés. 

Ver. Moisés, o senhor deve estar feliz, porque o Ver. Marcelo 

Sgarbossa subiu nesta tribuna demonstrando preocupação com o 

governo Marchezan, dizendo que ele está vendo muitas máquinas 

tapando os buracos, resolvendo os problemas da cidade. No entanto, 

mesmo assim, ele fica brabo. Eu fico feliz que a cidade começa a avançar e que o 

começa a resolver os problemas da cidade. O Ver. Marcelo veio aqui e disse que está 

preocupado, porque o prefeito Marchezan está tapando os buracos na cidade, está 

resolvendo os problemas, então ele começa a ver a máquina funcionando e as coisas 

sendo resolvidas. Eu acho que é um motivo de felicidade para toda a cidade de Porto 

Alegre. E isso só é possível, sim, porque o governo Marchezan, quando assumiu, tinha 

sérios problemas financeiros e, aos poucos, através da sua gestão e com o auxílio desta 

Casa, conseguiu ir arrumando as finanças do Município. Em primeiro lugar, com cortes de 

despesas e com a boa gestão, nos primeiros dois anos, economizou mais de R$ 250 

milhões. Dinheiro que foi economizado com gestão e, depois, com os projetos aprovados 

nesta Casa, Ver. Marcelo, projetos que o senhor votou contra, o PT, o PSOL votaram 

contra, mas vários vereadores aqui tiveram a sensibilidade de fazer as reformas 

estruturantes de que o Município de Porto Alegre necessitava e, agora, o Município 

começa a tomar um outro rumo. O Município, sim, cortou gastos estruturantes na 

previdência, acertando a alíquota de 11 para 14%, conseguiu, através da reforma da 

estrutura administrativa, cortar gastos que nós tínhamos, os quais foram aprovados por 

esta Casa. Também foi aprovado o IPTU, ainda não se recebeu nada do IPTU, mas o 

Município, com a boa gestão nesses primeiros dois anos, com os projetos que foram 

aprovados por nós vereadores, que concordamos com essas modificações, hoje 

conseguiu uma nova visão do Tesouro Nacional, em que o Município de Porto Alegre 

tinha sido rebaixado e ficou impossibilitado de buscar financiamentos com aval do 

Tesouro Nacional. Hoje o Município já está numa outra esfera, consegue, através do 

Tesouro, seu aval para buscar esses empréstimos. Já buscamos R$ 220 milhões para a 
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Lomba do Pinheiro, onde vamos iniciar, Ver.  Robaina – é importante, porque os 

vereadores de oposição vieram aqui reclamar que não tinha água na Lomba do Pinheiro – 

as obras para a Zona Sul, para que seja resolvido o problema de abastecimento da Zona 

Leste. São várias ações que, ao longo desses dois anos, 2017, 2018 e início de 2019, 

foram feitas e com isso o Município, agora, com a sua melhor gestão, começa a dar os 

resultados, e o Ver. Marcelo já fica preocupado. O Ver. Oliboni também veio aqui 

defender não a comunidade, não a sociedade, não os usuários do sistema de saúde; 

defende sempre a corporação. Para o Ver. Oliboni, resolvem-se todos os problemas 

fazendo concurso público e botando mais gente, crescendo o Estado – o Estado quanto 

maior melhor. Melhor talvez para arrecadação dos sindicatos, porque, para a população, 

eu não vejo que um Estado inchado vá resolver o problema da população, do usuário do 

SUS.  O que o governo tem feito, sim, que era uma promessa de campanha, já foram 

feitos, são quatro postos de saúde que abrem até as 22 horas, e tem mais 23 de postos 

que vão abrir até 20 horas, buscando recursos federais, a contratualização de dois postos 

que estão em andamento, da Lomba do Pinheiro e da Bom Jesus. Tenham certeza de 

que, com a organizações sociais, vai melhorar o serviço da Lomba do Pinheiro, da Bom 

Jesus, vão ser transformados dois postos em UPAs, e, com isso, vamos ter ainda mais 

recursos federais. Tenho certeza de que quem vai melhorar o atendimento do usuário, 

que não é com o que o Ver. Oliboni se preocupa, o vereador se preocupa é com inchaço 

do Estado, com a corporação, e não com o usuário do sistema. Infelizmente, Ver. Oliboni, 

está-se afastando, avança-se a passos largos, a saúde de Porto Alegre vai melhorar, já 

está melhorando, vai ser melhor.  As concessões de parques e praças tenho certeza de 

que, assim que estiverem concluídas, o senhor vai estar lá tomando seu chimarrão, na 

orla do Guaíba, revitalizada, com parcerias público-privadas, o senhor vai poder 

aproveitar, vai pagar menos seguro do seu carro porque o cercamento eletrônico já está 

dando resultado. O número de carros roubados na cidade de Porto Alegre está baixando, 

o número de carros recuperados está aumentando. Isso tudo com o bom serviço que está 

sendo prestado e com as melhoras significativas que nós vamos ter na cidade de Porto 

Alegre, a partir de agora, com a boa gestão, com o bom trabalho e com a ajuda dos 

vereadores desta Casa que tiveram a sensibilidade de votar projetos importantes para a 

Cidade de Porto Alegre, não apenas ficar defendendo corporações. Muito obrigado. 
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(Texto sem revisão final.) 


