
A pauta da reunião da Associação 
de Municípios da Região Centro (AM 
Centro) hoje não seria sobre a abertura 
do Hospital Regional, mas, depois que 
o governador José Ivo Sartori (PMDB) 
afirmou, na sexta-feira, em alto e bom 
som que o Estado não assumirá o 
hospital, tudo mudou. E mais: jogou o 
problema no colo dos prefeitos. Aliás, os 
gestores não estão nada faceiros com a 
declaração de Sartori que, além de não 
garantir a abertura no seu mandato, 
afirmou durante a passagem por Santa 
Maria que é preciso buscar alternativas 

junto com os prefeitos. Preocupados com 
a situação, os gestores municipais (leia 
mais na página 9) irão debater o tema, já 
que pelo que largou o governador, caberá 
a eles descascar esse abacaxi. A cada dia 
que passa, a abertura do Regional (foto) 
se torna mais complicada e distante, 
já que serão necessários mais R$ 60 
milhões para compra de equipamentos 
e readequações do prédio. Aos pacientes 
que dependem do SUS só resta con-
tinuar se amontoando em macas dos 
corredores do Husm e rezar para que o 
Regional abra as portas o quanto antes.

z Reunião da CPI do Parque 
de Máquinas, amanhã, ficará 
praticamente esvaziada por 
dois motivos: a viagem de um 
de seus membros, o relator 
Marion Mortari (PSD), a Brasília; 
e a demora quanto à chegada 
de informações solicitadas à 
prefeitura.

z Na sexta, o presidente da 
CPI, Juliano Soares (PSDB), Juba, 
reencaminhou ofícios à prefeitura 
solicitando o levantamento 
de bens da Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços e da 
sindicância que apura supostas 
irregularidades no maquinário.

z Ouvidor da Comissão de 
Constituição e Justiça, Ética 
e Decoro Parlamentar, Juba 
deverá concluir esta semana 
os pareceres sobre denúncias 
contra os vereadores Francisco 
Harrisson (PMDB), Dr. Francisco; 
e Maria Aparecida Brizola (PP), 
Drª Cida. A tendência é pelo 
arquivamento das denúncias pela 
“inconsistência”.

z Cida foi denunciada por 
ter faltado às sessões dos dias 
20 e 22 de junho, e no dia 23 ter 
defendido tese de mestrado. Ela 
juntou atestado médico. Francisco 
foi acusado de ter discutido com 
uma paciente no Facebook.

z Já o caso envolvendo 
Leopoldo Ochulaki (PSB), 
Alemão do Gás, denunciado por 
maus-tratos a animais, aguarda 
resposta de um ofício enviado à 
Polícia Civil sobre andamento do 
inquérito instaurado. Se depender 
de laudos juntados até agora, 
um deles do Batalhão Ambiental 
da Brigada Militar descartando 
maus-tratos, será definitivamente 
encerrado. Em tempo: os três 
negam as acusações.
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Eleição no Sinprosm
Uma das duas chapas que concorrem às 

eleições do Sindicato dos Professores Munici-
pais de Santa Maria (Sinprosm), a 2– “Renova-
ção e Luta”, rebateu nota divulgada pela coluna 
de que representa a situação. Representante da 
chapa 2, a professora Marcia Isabel de Vargas 
Benaduce informa que apenas três dos 18 inte-
grantes da nominata pertencem à atual gestão, 
no entanto “romperam politicamente com os 
demais, por não concordarem com a forma 
como a entidade estava sendo conduzida.” Está 
feita a correção!

Caminho pende
para a Assembleia

Após duas tentativas frustradas de se eleger 
deputado federal, o secretário estadual de 
Obras, Saneamento e Habitação, Fabiano Pe-
reira, parece estar cada vez mais convencido de 
que deverá mesmo concorrer à Assembleia Le-
gislativa. Fabiano, que já foi deputado estadual 
pelo PT e secretário de governo pelo mesmo 
partido, hoje no PSB, tem vindo seguidamente 
a Santa Maria, sua principal base eleitoral. Na 
última sexta-feira, acompanhou o governa-
dor José Ivo Sartori (PMDB) na formatura de 
sargentos da Brigada Militar. O martelo ainda 
não está oficialmente batido, mas o secretário 
tem revelado a aliados mais próximos que o 
caminho mais indicado é concorrer a uma 
vaga ao Palácio Farroupilha. Claro, vai depen-
der ainda do líder maior do partido no Estado, 
o ex-deputado Beto Albuquerque.

Parcerias como alternativa para a crise
Em tempos de vacas magras, 

gestores públicos “se viram nos 
30” para arrumar dinheiro e saldar 
compromissos com fornecedores e, 
principalmente, com seus eleitores, 
no caso dos prefeitos, em particular. 
É aí que entram as parcerias públi-
co-privadas, as PPPs, regradas por 
uma lei de 2004 e que nada mais são 
do que contratos entre a adminis-
tração pública e a iniciativa privada 
visando à implementação ou gestão 
de obras, serviços e atividades de 
interesse público. 

Não é uma simples parceria, pois 
há obrigações compartilhadas. Antes 
mesmo da lei e do termo surgir, uma 
lei pioneira em Santa Maria, no início 
dos anos 90, abriu possibilidade 
para a comunidade adotar praças 
e parques. Mais tarde, a legislação 
foi revisada, tornando possível que 
empresas colocassem publicidade em 
locais adotados.

Na campanha eleitoral para a prefei-
tura, no ano passado, as PPPs entra-
ram nos programas de boa parte dos 
candidatos, entre eles o atual prefeito 
Jorge Pozzobom (PSDB), que antes 
mesmo de assumir, foi conhecer mo-
delos implantados por gestões tucanas, 
principalmente em São Paulo.

Na sexta, Pozzobom se encontrou 
com o governador Geraldo Alckmin 
em Porto Alegre para saber mais sobre 
as PPPs paulistas. O que se tem de con-

creto até agora é que a administração 
municipal pretende  aproveitar uma 
brecha na lei (que estabelece o mínimo 
de R$ 20 milhões para os contratos) 
e regrar as parcerias com a iniciativa 
privada em nível local. 

O projeto piloto, ao que tudo 
indica, será a retomada das adoções 
de logradouros públicos. Os atuais 
contratos, como o Diário noticiou em 
junho, serão revisados, alguns porque 
expiraram e outros, talvez, por não 
terem dado certo.

Há vários exemplos de PPPs que 
poderiam dar certo em Santa Maria e 
que vão além da adoção de canteiros, 
rótulas, praças e parques. Na área 
da segurança pública, por exemplo, 
basta ressuscitar parcerias existentes 
antigamente, só que, desta vez, com 
regras claras entre as partes. As PPPs 
podem sim ser uma saída para mui-
tos problemas hoje insolúveis.


