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VEREADOR ANDRÉ CARÚS (MDB) – Comunicação de Líder: 

Presidente, Ver.ª Mônica Leal; colegas vereadores e vereadoras; vou 

usar o tempo de liderança do nosso partido para abordar, de maneira 

bem objetiva, dois assuntos. O primeiro é em relação ao DMAE, que 

já pautou aqui as falas dos vereadores Robaina e João Bosco Vaz. 

Ontem, nós aprovamos, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, 

junto com os demais colegas que integram a Comissão da qual sou 

Presidente, que no próximo dia 12, terça-feira, às 10h – que é o dia 

em que se realizam as reuniões ordinárias da COSMAM –, nós, no Plenário Ana Terra, 

vamos fazer um debate sobre um problema recorrente nos últimos anos: a falta de água 

em Porto Alegre. É uma oportunidade para que nós possamos chamar o poder público, a 

Prefeitura e também as comunidades que foram ou estão sendo atingidas por esse 

problema nos últimos anos. Quero aqui, da tribuna, estender o convite aos demais 

vereadores, mesmo aqueles que não integram formalmente a COSMAM, para que 

participem; e, se têm algum conhecimento das comunidades que foram atingidas ou vêm 

sendo afetadas pelo problema, que também as mobilizem, as suas lideranças, as suas 

referências, para que participem. Como eu disse, é a oportunidade para que o DMAE 

também esclareça a situação, faça uma projeção dos investimentos. Existe o Plano 

Municipal de Saneamento Básico, existe a perspectiva da parceria público-privada. Aí, é 

importante que se faça sempre a correção – o fiz na sessão da última segunda-feira: 

parceria público-privada pode ser feita sob diversas modalidades, Ver. Mauro, e a 

principal delas é aquela que garante o controle público sobre a gestão do saneamento, 

Ver.ª Mônica, porque, nos moldes em que deve ser feita uma PPP para que se amplie ou 

se qualifique o saneamento em Porto Alegre ou para que se ampliem os índices de 

tratamento de esgoto, não tem que extinguir carreira de servidor vinculado ao DMAE, 

muito menos fazer a venda do patrimônio público que, ao longo dos anos, foi sendo 

construído. Então quero fazer o convite para essa reunião da COSMAM, na próxima 

terça-feira, às 10h, no Plenário Ana Terra, sobre a falta de água. 

Por fim, quero aqui fazer um relato da visita que fiz hoje pela manhã à sede do viveiro 

municipal da Lomba do Pinheiro. No mês de janeiro, a imprensa, alguns servidores 

públicos e a sociedade civil organizada denunciaram as condições precárias e o 

abandono do viveiro. Hoje, nós fomos conhecer a situação, Ver. Conceição, porque Porto 

Alegre é uma das capitais mais arborizadas do País: nós temos 1,2 milhão de árvores 
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somente nas vias públicas, isso sem falar naquelas que estão nas propriedades 

particulares. Lá, nós vimos um cenário de total abandono. Há um ano, o viveiro está sem 

energia elétrica. Além disso, 90% das mudas nativas, Ver. Prof. Alex, que estão na estufa 

– a única que existe lá – estão mortas. Boa parte das mudas que são cultivadas em 

outros espaços do viveiro ainda sobrevive. Equipamentos como caminhões e tratores 

estão lá, atirados, e não há uma resposta concreta sobre o que será feito ou qual o 

destino do viveiro. Bom, qual a nossa proposta, a partir da visita que foi feita, e aqui eu 

quero comunicar aos colegas Mauro Pinheiro, que lidera o governo nesta Casa, e o Ver. 

Moisés, que é o vice-líder do governo: nós encaminhamos essa proposta em duas 

frentes. A primeira delas é salvar as mudas, pois pode vir a ocorrer com elas o que já 

aconteceu com as que estão lá – morrerem. Também estamos convocando, vamos 

convidar setores da sociedade civil organizada que têm interesse, para fazer o plantio 

dessas mudas, não só na via pública, mas naquelas áreas de preservação permanente, 

as APPs que existem, em praças, e também outras regiões da Cidade. E os vereadores 

também devem participar, é um movimento pela Cidade, que vai salvar a vida dessas 

árvores.  

Segundo, do ponto de vista de reforma estrutural, de retomada de funcionamento do 

próprio viveiro, nós vamos fazer uma reunião da COSMAM para debater o assunto, para 

que a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade se manifeste, para que nós 

também possamos chamar, não sei se DIP ou CEEE para esclarecer o por que não se 

tem mais lá... (Som cortado automaticamente por limitação de tempo.) (Presidente 

concede tempo para o término do pronunciamento.) Então, para concluir, Sr. Presidente, 

para que se esclareça pelo DIP ou pela CEEE por que não se tem energia elétrica; o 

porquê do prédio que era destinado para o banco de sementes, que era feita a coleta das 

sementes das espécies nativas já plantadas, em parceria com a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, também não estar sendo utilizado. Enfim, o viveiro é municipal e é um 

patrimônio da Cidade, e muito mais do que cultivar mudas que venham a ser plantadas, 

pode também ser um instrumento importante de promoção da educação ambiental e de 

promoção da preservação do ambiente urbano em Porto Alegre. 

Então, acredito que muito mais do que lançar luzes sobre o problema, nós queremos 

buscar soluções. Eu tenho certeza de que o Executivo e as entidades serão parceiras 

nessa direção. Muito obrigado.  

(Não revisado pelo orador.)  


