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VEREADOR PROF. ALEX FRAGA (PSOL) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde, senhoras e senhores, falo em tempo de liderança 

do meu partido, o PSOL, portanto represento aqui os colegas Roberto 

Robaina e Karen Santos. Eu gostaria de iniciar a minha fala 

saudando a notícia de que a nossa tão querida empresa pública 

Carris teve lucro. Nós, do PSOL, defendemos a linha argumentativa 

de que o grande problema da Carris era falta de competência na 

gestão, na administração, desvio de recursos. E isso ficou muito 

evidente nas operações policiais feitas há pouco tempo, ou seja, o sangramento dos 

cofres da empresa causava seu grande prejuízo histórico. A justificativa da Prefeitura, de 

que, agora, que a empresa está em melhores condições, isso permite uma análise para a 

sua venda, nos envergonha. Porque, da mesma forma, em que é possível operar o 

transporte público sem prejuízo, e foi isso que o governo acabou de dizer, nós temos, do 

outro lado, a ATP – Associação dos Transportadores de Passageiros dizendo que tem 

prejuízo, que não dá lucro. Então, a Prefeitura faz um trabalho dentro da Carris, organiza 

as contas, organiza a casa para vender a empresa para grupos empresariais que têm 

relatos históricos de que sempre têm prejuízo. Alguma coisa está muito errada nesta linha 

discursiva. Eu não gosto de ser tratado como um idiota, mas é isso que os empresários 

de transporte público da nossa capital e a Prefeitura têm feito com o cidadão comum 

infelizmente. Então é bom que se pense. Se a nossa Carris, que é uma referência em 

termos de transporte, tem ótimos indicadores, tem ar-condicionado e acessibilidade em 

maior proporção do que as empresas privadas, consegue dar lucro, é porque nós 

podemos ter muito melhor qualidade no transporte de Porto Alegre, já que pagamos uma 

das tarifas mais altas do Brasil.  

Eu gostaria também de destacar nesta minha fala breve que nós estamos ouvindo a 

Prefeitura repetir bobagens. O Ver. Mauro Pinheiro, líder do governo, sobe a esta tribuna 

para colocar a nossa cidade mais uma vez em risco. A Prefeitura não tem noção das 

besteiras que está fazendo, e existem pessoas aqui defendendo essas linhas. Senhoras e 

senhores, vamos destacar novamente o que manifestou o Ver. Oliboni nesta tribuna esta 

tarde. A Prefeitura, na figura do ex-secretário assassinado Eliseu Santos, assinou um 

TAC com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual e o Ministério 

Público Federal de que não terceirizaria os serviços de saúde, em especial, os nossos 
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postos. Tem um TAC assinado. O TAC foi arquivado por causa da criação do IMESF. 

Agora que o IMESF foi, pelo Supremo Tribunal Federal, julgado ilegal e não deve mais 

existir, esta Casa Legislativa, através da assinatura de 19 vereadores, sugeriu à Prefeitura 

criar uma empresa pública para tratar desse tema e prestar o serviço à população, uma 

empresa pública. Isso mantém municipal o serviço de prestação de saúde na assistência 

familiar a nossa população. Se a Prefeitura incorrer em contratar uma O.S. para prestar 

esse serviço, vai estar descumprindo o TAC, e a multa é de mil reais por trabalhador 

contratado de forma irregular. Mil reais por trabalhador, são 1.800, isso vai abrir um rombo 

no caixa da nossa cidade. Se o Prefeito reclama que outros governos fizeram, ele está 

cavando uma cova muito grande para jogar a nossa Cidade e a população de Porto 

Alegre. Portanto, fica mais uma vez o nosso alerta: não podemos ter gestão pública com 

tanta irresponsabilidade. Existem alternativas para garantir a prestação do serviço público, 

que antes era prestado pelo IMESF. Sugerimos, através de um projeto de indicação, a 

criação de uma empresa pública municipal, para prestação desse serviço. Isso mantém o 

serviço sendo oferecido pela Prefeitura, pela secretaria da saúde. A contratualização de 

uma OS é irresponsável, fere o Termo de Ajustamento de Conduta, e incorre a nossa 

Cidade a pagamento de multa. Portanto, precisamos fazer este alerta e deixar bem 

cientes de que há alternativas, não esse brete em que o prefeito está metendo a nossa 

Cidade. Um abraço a todos. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 


