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VEREADOR ALDACIR OLIBONI (PT) – Comunicação de Líder: 

Nobre Presidenta, entendendo, aqui, o que foi acordado 

anteriormente, saúdo a nossa presidenta; colegas vereadoras e 

vereadores; o público que se faz presente aqui, da região leste de 

Porto Alegre, mais precisamente da Chácara dos Bombeiros, 

Chácara do Primeiro, enfim, do São José que estão aqui 

pontualmente buscando espaço para poder não só pedir apoio, mas 

pedir socorro ao governo municipal, uma vez que o assunto já foi 

trazido pelo nobre colega, Ver. Mauro, e solicitaria à Casa repassar novamente as 

imagens, porque não se trata aqui de fazer nada contra um colega, pelo contrário, nós 

estamos aqui exercendo o nosso papel de pedir socorro, de atenção e que seja uma 

gestão profícua do governo municipal na busca do entendimento, do diálogo com a 

sociedade, coisa que até então não tem acontecido. 

Ver. André Carús, nós que somos da COSMAM, há dois anos fizemos um pedido para 

irmos à Chácara dos Bombeiros, visitamos esse local depois de fortes chuvas, 

enxurradas, e naquela ocasião – já foi registrado aqui – uma moradora da região perdeu 

sua vida. A partir daquele ano, há dois anos, não houve nenhuma obra significativa para 

poder resolver o problema da Chácara dos Bombeiros, da Chácara do Primeiro. E não é 

por acaso que está aqui a Sra. Beth, a Sra. Jussara, a Nira, a Rosa Helena, a Patrícia, o 

Almeida, a Tereza e tantos outros moradores que pedem socorro ao governo municipal 

para poder dar atenção a esta comunidade que há dois anos vem tendo problemas sérios 

a cada forte chuva que acontece em Porto Alegre. Agora, infelizmente, no mês de maio, 

aconteceu, várias vezes, essa inundação enorme na Rua da Represa, onde a canalização 

do bueiro que tem ali não consegue suportar a vazão da água e, portanto, inunda toda 

esta região atingindo muitas residências e o desconforto do acesso da população as suas 

residências. Ali, inclusive, nesses dias de fortes chuvas, não foi possível muitos cidadãos 

saírem de casa ou retornarem para casa, mas me parece que o governo atual não gosta 

de pobre; e por não gostar de pobre, não retorna à comunidade. Esta que é a grande 

verdade. Então viemos aqui pedir socorro para que a comunidade da região leste, 

Chácara do Primeiro, Chácara dos Bombeiros, tenham um pouco de atenção para poder 

ter um pouco mais de dignidade, com respeito aos impostos que pagam e o retorno dos 

serviços que são de compromisso do governo. Neste sentido venho reforçar aqui o pedido 
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do Ver. Mauro e nos somarmos para que, logo, logo, a COSMAM possa atender esta 

demanda e poder ir à comunidade, mas que o governo venha junto, propondo ações 

concretas de ampliação e melhoramento, porque não adianta colocar saibro hoje se não 

aumentar a vazão de água; amanhã chove, volta tudo ao normal; portanto, nossa luta 

continuará até que o governo perceba a importância que tem um problema enorme na 

cidade, que infelizmente o governo deixa ao abandono, ao relento, ao grito de socorro da 

comunidade. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


