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VEREADOR MÁRCIO BINS ELY (PDT) – Comunicação de Líder: 

Presidente Mônica Leal, na pessoa de V. Exa. quero cumprimentar os 

demais vereadores e vereadoras, público que nos assiste das 

galerias e pela TVCâmara, senhoras e senhores. Hoje, pela manhã, 

eu, o Ver. Rafão, o Ver. Adeli Sell e o Ver. Mauro Pinheiro estivemos 

na Rádio Guaíba, com o Fabiano Brasil, e, na oportunidade, anunciei 

que faria uma visita na Zona Leste por ocasião da falta de água. E, 

mais uma vez, hoje, treze bairros da Cidade ficaram sem água, com 

isso, relembrei aqui, Ver. Carús, de uma pauta que nós tratamos lá na Rádio Guaíba 

sobre a falta de água na Zona Leste. Mas hoje, especialmente, fomos fazer uma visita lá 

para o Sadi e para a Carmem, pessoal da creche da Quinta do Portal, em que existe uma 

expectativa de uma expansão das dependências da creche. Hoje, a creche acolhe 114 

crianças, tem capacidade para 120 crianças, e o objetivo é poder atender ali 210 crianças, 

a partir dessa expansão. 

Nós percebemos que tem um terreno, ao lado da creche, que está finalizando uma obra, é 

um próprio da Prefeitura, já fizemos um pedido de providências com relação à ampliação 

da creche. E queria que vocês vissem o capricho da creche, estivemos lá olhando o 

Jardim 1, Jardim B, Jardim A, todas as séries iniciais, enfim, olha, é de dar gosto. E ainda 

por cima, estava lá o Miguel, que é o bombeiro voluntário, que nos relatou que, semana 

passada, eles fizeram um teste de prevenção e uma evacuação das crianças. E como já 

vimos muitos casos de creches pegando fogo, então acho que é muito importante essa 

preocupação. Ainda mais nos tempos de hoje aí, com a situação que houve com o 

Flamengo, a Boate Kiss, já fechou seis anos daquela tragédia. Então, hoje, percebemos 

que existe toda uma preocupação com as novas adequações às novas creches. Essa foi 

uma creche instalada já pelo nosso governo, em 2009, e tivemos uma participação 

importante ali, no que diz respeito à organização daquele que foi o trabalho que a 

Secretaria do Planejamento, à época, fez, que foi o projeto urbanístico da regularização 

fundiária, que, hoje, depois dessa sequência de anos passados, a Procuradoria já está 

preparando e entregando as matrículas para os moradores. Então, temos uma relação 

com as lideranças daquela região. E, por ocasião, então, dessa ação do mandato na rua, 

nós, hoje, estivemos de manhã por lá. 

Chamo a atenção que, também, por ocasião das obras, o campo de futebol está muito 

revirado, com canos de esgoto, enfim, queremos também pedir uma atenção especial 
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para que se possa ali fazer uma atenção naquele campo de futebol ao lado da creche e 

que, efetivamente, tenhamos, por parte do governo, a sensibilidade de ceder essa 

expansão. A ideia é também poder construir um refeitório ali. Nos fundos da creche, fica 

localizado um solar onde as crianças brincam, acaba que os funcionários têm que fazer 

as suas refeições naquele local. Mas ali é um ambiente aberto, muito quente no verão e 

muito frio no inverno e, digamos assim, que não comporta condições adequadas para que 

se atue ali de forma a servir as refeições dos funcionários. Então, acho que é oportuno, é 

importante, quero também aqui, depois, fazer um apelo aos vereadores que quiserem 

subscrever comigo, nós firmarmos aí uma emenda ao orçamento deste ano para uma 

previsão de expansão da creche, porque acho oportuna e necessária. A expectativa ali é 

de que houvesse mais três unidades parecidas com aquela, para atender cerca de 8 mil 

crianças que residem naquele entorno.  

Portanto, fica aqui o registro. Peço também que a nossa assessoria nos socorra para que 

possamos demonstrar, através de imagens, para os vereadores que também estão aqui... 

 

(Precede-se à apresentação de imagens.) 

 

VEREADOR MÁRCIO BINS ELY (PDT): Aqui no caso é o Solar a que se atém a nossa 

intervenção nesse período de liderança, na tarde de trabalho de hoje, mas a nossa ideia é 

dar a retaguarda do Legislativo com relação a essa ampliação. Ali é o Seu Sadi, que é 

uma liderança, é uma referência conhecida da Casa, é um amigo de muitos legisladores, 

enfim. A gente percebe o capricho das instalações, e o voto de confiança que esta Casa 

precisa dar também às pessoas que estão fazendo a diferença lá na ponta, atuando e 

dando cobertura às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Eu agradeço pela 

atenção de todos, espero poder ter contribuído com essas imagens. Muito obrigado.  

(Não revisado pelo orador.) 

 

 

 


