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 VEREADOR ENGº COMASSETTO (PT) – Comunicação de Líder: 

Prezado Presidente dos trabalhos, Ver. Reginaldo Pujol, meus 

colegas vereadores e vereadoras, senhoras e senhores; fazemos 

aqui uma homenagem às mulheres, às trabalhadoras, àquelas que 

lutam a vida toda não em seu benefício, mas em benefício da 

humanidade, para nós é um grande prazer e uma grande satisfação 

também homenagearmos a primeira mulher que assumiu uma 

cadeira do Partido dos Trabalhadores aqui, nesta Casa, lá no início 

da década de 1970, e aquele trabalho de vanguarda naquele momento, que era do então 

Ver. Antônio Hohlfeldt e da senhora. Logo depois, veio a grande virada em Porto Alegre e 

ali começávamos a dizer que é possível ter uma gestão que seja uma gestão eficiente e 

eficaz. Aí veio um conjunto de outras mulheres que ajudaram a construir a administração 

popular. Então, Ana, aquele embrião do trabalho aqui, na Câmara, nos trouxe uma 

revolução em Porto Alegre. Aqui eu quero estender esta homenagem a outras duas 

mulheres que aqui estão conosco ali, a Dica e a Iria Charão, que coordenou e implantou o 

processo do Orçamento Participativo em Porto Alegre, que foi referência não só para 

Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, como para o mundo. E todas que estão aqui, no 

plenário, sabem... E também a comunidade que está aqui para discutir um projeto de 

garantir espaço e direito às pessoas idosas, ou melhor, às pessoas que têm experiência 

na vida, porque a idade é só o corpo, porque a nossa cabeça, a nossa mente está cada 

vez mais ativa e mais presente. Vocês lembram das discussões que nós fazíamos, Ana e 

Iria, nos bairros, Antônio Matos, prezado deputado Selvino Heck, Pedrinho, lembram 

quando começaram a entrar as obras na preferia, que não entrava, começou a entrar o 

esgoto, começou a se fazer escolas infantis, começou a se pavimentar e aí podemos 

pegar aqui qualquer rua de Porto Alegre. Pega o Partenon, ou pega a Cascatinha, pega a 

Embratel, pega a 1º de Maio, pega lá na Zona Norte, foi assim. Também homenageei 

Vicente Rauber, que estava aqui há pouco, que foi diretor do DEMHAB, que foi do DEP 

também. Naquele tempo, a Cidade não alagava como alaga hoje, porque Porto Alegre, 

verdadeiramente, entrou pelo cano, porque ganharam administração e destruíram o 

serviço público municipal, Ver. Airto Ferronato, que dirigiu o DEP também. As redes 

pluviais da Cidade estão todas entupidas hoje, qualquer chuvinha alaga. E as pessoas 

ficam lá na parada de ônibus, que também estão destruídas, e tomam um banho quando 

passam os carros. As crianças caminham dentro da água para irem para a escola e 
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tomam banho. Essa é a realidade. E quero dizer o seguinte, Ana, que ali se começou sem 

dinheiro federal, sem recurso de fora, nós construímos e entregávamos, Ver. Nelcir 

Tessaro – o senhor que foi do DEMHAB lá no primeiro governo do Fogaça – mil unidades 

habitacionais por ano, sem dinheiro externo. E isso é possível fazer novamente, basta 

olhar para a Cidade, sem querer vender. Agora querem vender o DMAE, um absurdo 

querer vender o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, em que o 

Ver. João Antônio Dib, que estava aqui, o ex-prefeito, foi engenheiro e diretor do DMAE. E 

é órgão mais eficiente que tem de águas de todas as capitais brasileiras. Isso é uma joia 

de conhecimento, é uma joia de trabalho, de estratégia, de organização, e agora querem 

vender. 

Só para concluir, a nossa homenagem à Ana Godoy e a toda a militância que a 

acompanhou e que a acompanha até hoje, independente da idade, seja da rebeldia da 

juventude, seja da experiência daqueles que trabalharam a vida toda. Porto Alegre não 

pode ser uma cidade que exclua, tem que ser uma cidade que inclua, que acolha, que 

abrace. Por isso receba aqui o nosso abraço, dos vereadores que aqui estão hoje, 

homens e mulheres, lutando pelos mesmos ideais que V. Exa. trouxe para esta Casa. 

Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Ver. Reginaldo Pujol. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

 


