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VEREADOR CASSIO TROGILDO (PTB) – Comunicação de Líder e 

Comunicações: Boa tarde, Presidente Reginaldo Pujol, Srs. 

Vereadores e Sras. Vereadoras, público que nos acompanha pela 

TVCâmara e também das galerias.  

Também gostaria de começar o período de Comunicações, primeiro, 

Ver. Reginaldo Pujol, parabenizando a nova Mesa Diretora da Casa: 

Ver.ª Mônica Leal, nossa Presidente; Ver. Reginaldo Pujol, nosso 

Vice-Presidente, todos os demais companheiros que este ano 

estarão ajudando a dirigir à nossa Casa.  

Nesse mesmo esteio, gostaria também de parabenizar aqueles vereadores que estão 

chegando e alguns retornando à Casa, como é o caso da Ver.ª Lourdes Sprenger, querida 

companheira que esteve conosco aqui há bastante tempo, no ano passado esteve em 

exercício e agora retorna também. O Ver. Nelcir Tessaro também conhecido de longa 

data, como já foi dito aqui desta tribuna, já foi Presidente da Casa pelo PTB, e agora com 

uma nova opção partidária, com certeza, teremos uma convivência muito pródiga nesse 

período. Quero parabenizar a Ver.ª Karen Santos que chega pela eleição da Ver.ª 

Fernanda Melchionna. O querido amigo Ver. Hamilton, que fez parte, Ver. Clàudio Janta, 

da sua coligação proporcional e da nossa coligação majoritária que disputou a última 

eleição para a Prefeitura de Porto Alegre; então, é uma grande honra Ver. Pastor 

Hamilton tê-lo aqui como colega, tenho certeza que V. Exa. terá um grande desempenho 

nesta Casa. Quero parabenizar também o meu colega Rafão Oliveira, o PTB nesta 

eleição elegeu um deputado estadual que era vereador, mas fez dois vereadores: o Ver. 

Luciano Marcantônio, que continua licenciado servindo o Executivo lá na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e o querido Ver. Rafão Oliveira que agora, então, está aqui 

conosco por um período bem mais longo e com certeza poderá desenvolver todos 

aqueles projetos, aquelas questões que o trouxeram até a Câmara Municipal, ao nosso 

Parlamento de Porto Alegre. Também o Ver. Comassetto, que assume no lugar da Ver.ª 

Sofia Cavedon.  

Queria fazer o registro aqui também do grande momento para nós, do PTB de Porto 

Alegre e do Estado, em especial também, Ver. Ricardo Gomes, que foi a posse do 

deputado federal Maurício Dziedricki em Brasília. O Maurício é conhecido de todos nós, 

como havia falado, concorreu a prefeito de Porto Alegre, foi vereador desta Casa, o 

vereador mais votado na eleição de 2008, com 15.500 votos – de lá para cá, nenhum 
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outro candidato, Ver. Tessaro, teve esse desempenho eleitoral –, foi nosso secretário de 

Obras, e, na última legislatura, deputado estadual. Esse jovem agora chega ao Congresso 

Nacional, neste momento de grande renovação do Congresso – só na Câmara Federal 

foram 47% de renovação, e o deputado Maurício chega lá neste espírito de renovação, 

Ver. Márcio Bins Ely, na defesa das suas principais pautas. O Maurício aprovou aqui no 

Rio Grande do Sul o Cadastro Estadual de Pedófilos, quer levar esse projeto para o 

Congresso Nacional; vai continuar, Ver. Hamilton, trabalhando muito na questão da renda, 

do microcrédito. Quando foi secretário estadual, o Maurício trabalhou aqui, criou o 

Programa Gaúcho de Microcrédito, foi  o maior programa de microcrédito do Brasil, 

emprestou mais de R$ 500 milhões para aquele pequeno  empreendedor, Ver. Robaina, 

que precisava justamente de um pequeno aporte para desenvolver o seu negócio e ter 

aquilo que é mais digno, que é viver da sua própria produção, viver do seu próprio 

trabalho. Então, o gabinete 576, lá no anexo 3, está à disposição de todos os nossos 

amigos vereadores de Porto Alegre, da população de Porto Alegre e do Rio Grande como 

um todo. 

Quero também fazer um registro muito especial da eleição e posse do nosso colega  

Elizandro Sabino, vereador aqui de Porto Alegre, pelo segundo mandato.  Chegou a esta 

Casa juntamente comigo e agora irá representar o PTB de Porto Alegre na Assembleia 

Legislativa.  Nesta legislatura, Ver. Reginaldo Pujol, da mesma forma que o DEM vai ter a 

presidência da Câmara Federal e do Senado Federal, o PTB retorna à presidência da 

Assembleia Legislativa com o  deputado Luís Augusto Lara, um deputado  de muitos 

mandatos, Ver. Wambert, que agora assumiu, juntamente com o conjunto dos deputados 

nesta legislatura, a presidência da Casa do Povo de todos os gaúchos, a quem eu  

também quero desejar muito sucesso, também a toda a bancada do PTB, em especial  ao 

nosso colega Elizandro Sabino e ao deputado Lara, que terá a atribuição de presidir o 

Parlamento gaúcho neste ano de 2019.  

Chegando mais para o final, não poderia deixar de abordar um assunto que foi bastante 

debatido, nesta tarde, que é a questão das dificuldades do Departamento Municipal de 

Água e Esgoto para manter o fornecimento de água em toda a nossa Cidade. 

Logicamente estamos no auge do verão, com Porto Alegre fazendo temperaturas de até 

mais de 40º, sensação térmica de 43º, e não ter água na torneira realmente é uma 

dificuldade muito grande. Mas, Ver. Cassiá Carpes, precisamos também ter a ciência de 

que este problema não é de agora. Porto Alegre tem essa dificuldade em relação ao 
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fornecimento de água e vinha sendo externada há algum tempo, aliás, as formas de 

solução também não são novas. Todos sabemos na Cidade que é fundamental a nova 

estação de tratamento de água lá na Ponta do Arado, em Belém Novo, que irá resolver, 

de forma definitiva, o fornecimento de água do Extremo-Sul, da Lomba do Pinheiro e das 

regiões mais ao sul da nossa Cidade que hoje sofrem com o fornecimento de água. Nós 

aqui aprovamos, ao final do ano passado, a autorização do crédito, junto à Caixa 

Econômica Federal, para que R$ 250 milhões fossem liberados para fazer essa obra que 

custa R$ 230 milhões. Falou aqui o nosso líder Mauro Pinheiro e esmiuçou os números: 

dos R$ 250 milhões, R$ 230 milhões são para essa obra da Ponta do Arado, que levará, 

Ver. Ferronato, três anos para ficar pronta. Portanto, não podemos, logicamente, ter mais 

três verões com a mesma situação. Por isso mesmo existe um plano emergencial de 

outras pequenas obras, e a principal delas é a interligação do sistema do Menino Deus 

com o sistema de Belém Novo para que se possa, até que fique pronta a nova estação de 

tratamento de água da Ponta do Arado, amenizar essa situação. E esses recursos sairão 

dos outros R$ 30 milhões para outras obras de menor impacto, e se estima que, até o 

meio do ano, se consiga ter essa interligação para que, no próximo verão, se não 

conseguirmos sanar por completo o problema, que ele seja muito amenizado e que as 

pessoas que, infelizmente,  por um problema que não foi criado hoje,  estão com falta de 

água potável nas suas torneiras não sofram mais um verão como estão sofrendo neste 

verão de 2018/2019. Então, o Departamento Municipal de Água e Esgoto tem trabalhado 

muito, incansavelmente, para que esses problemas sejam resolvidos, solucionados e que, 

através de medidas de menor impacto, se possa fazer a ligação do sistema do Menino 

Deus até o de Belém, e que em até três anos, Ver.ª Mônica Leal, possamos ter a nova 

estação de tratamento lá da Ponta do Arado.  

Como V. Exa. não estava presidindo no início da minha fala, eu queria, mais uma vez, 

parabenizar a nova Mesa Diretora, em seu nome, Presidente, Ver.ª Mônica Leal, e 

desejar que a Mesa Diretora tenha muito êxito na condução administrativa desta Casa e 

que V. Exa., em especial, tenha também muito êxito na condução política dos destinos, 

tanto do plenário, quanto na condução da nossa Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito 

obrigado e um grande abraço a todos. 

(Não revisado pelo orador.)   

 

 


