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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder, 

pela REDE e pelo governo: Presidente, Ver. Paulo Brum; demais 

vereadoras, vereadores, público que nos assiste; quero aproveitar, 

Ver. Cecchim, líder do MDB, para cumprimentar o meu colega 

vereador, Professor Tóvi, porque hoje nós estamos com a bancada 

dobrada, o Tóvi é o nosso primeiro suplente da bancada da REDE, 

estamos os dois aqui. O Ver. Ferronato se licenciou esta semana, e 

nós aumentamos a bancada em cem por cento. É um grande prazer, 

porque, além de o Ver. Tóvi ser meu colega de partido, também é um grande amigo, 

desportista e um grande lutador da Zona Norte de Porto Alegre. Nós moramos bem 

próximos e, independentemente de sermos os dois vereadores, trabalhamos em conjunto 

pelas causas da comunidade, principalmente da Zona Norte. Então, é um grande prazer, 

pela primeira vez, estarmos os dois sentados, lado a lado, como vereadores 

representando a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa capital. Então, para mim, é uma 

grande satisfação, um orgulho ter o Tóvi como meu colega vereador. Um grande abraço, 

Tóvi. 

Venho aqui falar um pouco sobre... 

 

(Aparte antirregimental do Ver. Prof. Wambert.) 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Talvez, Ver. Wambert, uma bancada de três 

vereadores, ainda não estamos cem por cento no PL, mas estamos indo para o PL – o 

Ver. Wambert também é do PL. Hoje, a bancada do PL, que não tinha vereador, tem 

praticamente três vereadores que já comunicaram que estão indo para o PL. 

Venho aqui falar um pouco sobre saúde pública. Sabemos que o Ver. Oliboni é um 

vereador bastante atuante na área da saúde, ele fala das suas preocupações sobre o 

coronavírus. A Prefeitura, Ver. Aldacir Oliboni, está tomando todas as medidas, 

infelizmente é algo que atinge não só Porto Alegre, mas o mundo inteiro. Porto Alegre 

está se preparando, sim, assim como o Rio Grande do Sul e o nosso País, e sabemos 

das dificuldades de enfrentar um vírus que não tem ainda, exatamente, como combater, 

mas estamos, sim, preparados. O sistema de saúde pública em Porto Alegre avança e 
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avança bastante. Quero cumprimentar o secretário Pablo e o ex-secretário Erno, que 

agora está no Ministério da Saúde, dois grandes profissionais na saúde, dois grandes 

médicos que têm feito um excelente trabalho em Porto Alegre. O ex-secretário Erno fez 

um trabalho tão bom em Porto Alegre que hoje está no Ministério da Saúde levando um 

pouco da experiência de Porto Alegre para o resto do Brasil, esperamos que o Brasil 

copie o que foi e o que está sendo feito aqui em Porto Alegre. Ainda não está cem por 

cento pronto o que se pretende fazer na área da saúde, Ver. Dr. Goulart, mas Porto 

Alegre avança. 

Uma das questões que foi modificada nos postos de saúde de Porto Alegre foi o horário 

estendido. O Ver. Clàudio Janta é um dos vereadores que sempre lutou pelo atendimento 

estendido dos postos de saúde. É uma luta de vários vereadores, mas o Ver. Clàudio 

Janta sempre foi um vereador que lutou bastante, eu sei desta luta, mas Porto Alegre fez 

esse avanço. Hoje, dos 140 postos de saúde em Porto Alegre, vinte e quatro já têm o 

horário estendido, das 14h até as 19h, quatro até as 20h e seis até as 22h. Nós 

esperamos aumentar esse atendimento estendido porque, infelizmente, os postos de 

saúde em Porto Alegre abriam somente até as 17h. A maioria dos trabalhadores até as 

17h está no seu trabalho, não está em casa. Quando o trabalhador chega em casa e vê 

que a filha está doente ou a própria pessoa estava com alguma enfermidade, o posto de 

saúde já estava fechado ou dependia de agendar uma consulta para ser atendido. Essa 

realidade está mudando e nós estamos avançando. Hoje, com os postos com horários 

estendidos, as pessoas não mais precisam ir até um hospital, e o hospital foi feito para 

atendimento de alta complexidade e tem um custo muito maior. Então, esses postos de 

saúde com os horários estendidos têm feito esse atendimento, e já aumentou o 

atendimento em 56% nesses horários. 

Nós também tivemos uma questão que é muito criticada, principalmente pelo Ver. Oliboni 

e pelo seu partido, PT, bem como pelo próprio PSOL, num primeiro momento: o sistema 

de saúde, atendido por instituições filantrópicas; o Hospital de Cardiologia, Hospital de 

Clínicas, Santa Casa, Hospital Vila Nova, assumiram os postos de saúde em parceria 

com o Município de Porto Alegre. Nós sabemos que, em relação ao Instituto Municipal de 

Estratégia de Saúde da Família – IMESF, alguns sindicatos entraram na justiça e ele vai 

ser extinto, está em processo de extinção. A Prefeitura está contratando, através dessas 
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instituições, e elas estão assumindo os postos de saúde em um novo formato, onde há 

atendimento por profissionais da saúde. 

 

PRESIDENTE PAULO BRUM (PTB): O Mauro Pinheiro prossegue a sua manifestação, a 

partir deste momento, em Comunicação de Líder, pelo governo. 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Então, a Prefeitura montou uma nova 

estratégia, em parceria com essas instituições; esses postos de saúde, de forma pública 

não estatal, estão dando atendimento à população por profissionais da saúde. E aqueles 

que questionavam e diziam que estávamos privatizando, que acabaríamos com o SUS, 

parece que já não mais estão falando, por quê? Porque a população, nesses postos de 

saúde, já está aprovando, mesmo ainda sendo num processo que está acontecendo, não 

está 100% funcionando como deveria, mas a gente pode ver os relatos das pessoas que 

frequentam esses postos de saúde, dizendo que melhorou, porque antes tinham que ir de 

madrugada para buscar uma ficha e não é mais preciso, chegam no horário e são 

atendidos, porque agora a Prefeitura, com essa contratação, atende em dois formatos: 

para aqueles que têm horário marcado, que foi agendado, e aquelas outras fichas para 

aquelas pessoas que precisam do atendimento de urgência. Então, o atendimento 

melhorou na grande maioria desses postos. Ainda precisa avançar – tenho certeza de que 

avançaremos mais nessa questão da saúde –, mas já não escuto mais os ataques 

daquelas pessoas dizendo que éramos contra a saúde pública e que estaríamos 

privatizando os postos. Os postos estão melhorando, de uma nova forma, continuam 

públicos, talvez não público estatal, mas com atendimento com qualidade que vai 

avançando. Sabemos que temos problemas, mas continuaremos trabalhando para que a 

população possa ser bem atendida nos nossos postos de saúde. 

Quero aproveitar esses minutos que me restam para falar também um pouco sobre 

transporte público. Ontem tivemos um grande debate na Rádio Guaíba, no Programa 

Esfera Pública, eu, a Ver.ª Mônica, o Ver. Felipe e o Ver. Robaina, onde aproveitamos 

para debater sobre o transporte público da cidade. Todos nós sabemos, Ver. Cassiá, que 

temos problemas e problemas sérios no transporte público, que não são de hoje, não 

somente em Porto Alegre, como no Brasil. O transporte público é deficitário, o preço da 
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passagem é caro, e nós precisamos, sim, avançar. Nós temos um conjunto de projetos 

nesta Casa. Foram apresentados seis projetos no mês de janeiro. Existia toda uma 

polêmica sobre a apresentação dos projetos no mês de janeiro, durante o recesso, e se 

procurava fazer as votações desses projetos o mais rápido possível, porque nós 

queremos, sim, baixar o preço da passagem de Porto Alegre. Parece inacreditável, mas 

existe, sim, um conjunto de projetos aqui na Câmara de Vereadores que, se for aprovado, 

o preço da passagem de Porto Alegre, ao contrário de todo o Brasil, ao invés de subir, 

baixará o seu preço.  

Portanto, eu peço encarecidamente a todos os vereadores, não precisam concordar com 

todos os projetos, ou que não concordem com nenhum dos projetos, mas eu peço aos 

vereadores que a gente possa fazer o debate desses projetos. Já foi feita uma audiência 

pública aqui, na Câmara de Vereadores, onde teve um grande debate, ouvimos os que 

eram contra e os que eram a favor. O que estou pedindo é que os vereadores nos deem 

oportunidade de fazermos uma reunião conjunta das comissões para avaliarmos esses 

seis projetos, fazer a aprovação deles nas comissões para que eles possam vir para o 

plenário para ser votados e discutidos. E os vereadores possam não só votar 

favoravelmente a esses projetos, mas também, através da discussão individual de um 

projeto de cada vez, possam pegar esses projetos e debatê-los um a um, melhorá-los, 

através de emendas, para que a gente possa, na cidade de Porto Alegre, ter um 

transporte público com mais qualidade, e, melhor ainda, um transporte público mais 

barato para aquela população que mais precisa utilizar um ônibus com um preço bastante 

acessível.  

Então, eu quero fazer essa discussão, não concordo 100% com todos os projetos, mas 

tenho certeza que, com a ajuda de todos os vereadores, poderemos fazer um grande 

debate nesta Casa, melhorar esses projetos, aprovar e baixar o preço da passagem. 

Então, peço, mais uma vez, aos vereadores que nos ajudem a fazer a reunião das 

conjunta das comissões e trazer esses projetos, um a um, para o plenário, para serem 

votados, partindo daqueles que têm mais acordo entre os vereadores, pois sabemos que 

em alguns desses projetos, Ver. Robaina, todos os vereadores concordam, e a passagem 

baixará em R$ 0,15 centavos, R$ 0,10 centavos. Por que não votarmos e aprovarmos 

para a população e a cidade de Porto Alegre saírem ganhando? Obrigado. 
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(Texto sem revisão final.) 

 

 

 

 

 


