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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Presidente, colegas, é a primeira vez que subo à tribuna 

depois do nosso recesso, quero saudar os nossos colegas que estão 

aqui na Casa nesta legislatura, um grande abraço. Espero que a 

gente aprenda, a cada dia, juntos aqui. Mas subo à tribuna para falar 

sobre as boas notícias. Nós estamos acompanhando pelos veículos 

de imprensa e pelas redes sociais, em relação ao Cais Mauá, o que 

está sendo chamado pelo presidente da empresa como degustação, 

aperitivo, que esteve em várias mãos, em várias décadas. São 25 anos, se não me 

engano, de luta, de discussão sobre a utilização do Cais Mauá, e a gente espera que em 

março, no aniversário da nossa Cidade, nós tenhamos um espaço muito importante desse 

novo momento da cidade de Porto Alegre, que parece que resolveu, de uma vez por 

todas, acolher e ser acolhida, abraçar o lago Guaíba. Então, não é o projeto de um 

governo, não é um político, não é um partido, acho que a maioria, talvez a totalidade dos 

partidos daqui tiveram participações nesses projetos da orla, e agora teremos ali – se 

Deus permitir, e que nós façamos a nossa parte aqui como legisladores – um espaço ali 

ao lado da Usina do Gasômetro, com estacionamento para centenas de carros, que a 

gente possa ter um ambiente como hoje existe ali no Pontal – será um pouquinho 

diferente –, que a gente comece realmente a vislumbrar o grande ganho, o grande 

potencial que Porto Alegre tem. Como gancho, gostaria de alertar e pedir a ajuda desta 

Casa, porque protocolei um projeto de política municipal do lago Guaíba. Ainda teremos 

oportunidades para discutir, mas é importante que a Cidade também entenda que o nosso 

Plano Diretor pode ter uma ou outra previsão, não só por causa da questão da hidrovia, 

mas também pelas questões de compartilhamento de embarcações, de estrutura de apoio 

náutico. Peço, este ano, já que é a primeira vez após o nosso período de recesso que eu 

uso a tribuna, a parceria de todas as bancadas, de todos os vereadores, para que a gente 

possa se debruçar, fazer debates profícuos, para que a gente entenda as necessidades e 

o grande ganho que a Cidade terá desenvolvendo uma política municipal para o lago 

Guaíba.  

Quero saudar o governo do Estado, a Prefeitura e saudar também todos os outros 

governos que contribuíram para que essa realidade estivesse pronta, amadurecida para 

que a população de Porto Alegre e as próximas gerações tenham uma capital muito 

melhor para se viver. Muito obrigado, Presidente. 
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