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VEREADORA FERNANDA MACHADO (PSDB) – Comunicação de Líder: Boa tarde a 

todos que nos assistem, no nome da Presidente Mônica Leal cumprimento os colegas 

vereadores. Quero dizer que hoje é o meu último dia aqui e quero fazer algo que não fiz 

no dia do discurso de posse, que é fazer um agradecimento a Deus por ter me concedido 

este momento. Só queria deixar registrado isso.  

E quero expor aqui para vocês, aproveitando esses três dias, que eu vou colocar um 

projeto de lei que se baseia no Dia D da Restinga, e, para isso, vou passar um vídeo 

sobre o que se refere o Dia D da Restinga. Ele é feito pela Copar, a Comissão de 

Pastores da Restinga, e é muito interessante. 

 

(Procede-se à apresentação de vídeo.) 

 

VEREADORA FERNANDA MACHADO (PSDB): O Dia D da Restinga acontece uma vez 

por mês. A comunidade inteira se junta para ajudar a Prefeitura de Porto Alegre a realizar 

algo simples, como a limpeza das praças, consertar, muitas vezes, um telhado de um 

colégio, limpar as calçadas, pintar as calçadas. É um movimento muito legal que a 

comunidade da Restinga faz todo o mês e é uma maneira de exercer a cidadania, de 

cuidar da nossa cidade. É um movimento elaborado pelos pastores da Restinga que 

convidam a comunidade para se empenhar, nesse dia, a fazer algo de bem pela 

comunidade. E, pensando nesse projeto desenvolvido na Restinga, pela Copar, eu estou 

criando o projeto de lei que é o Dia D do Voluntariado no Município de Porto Alegre. Peço 

a vocês então que, quando chegar o momento da votação, aprovem esse projeto que é 

bem interessante, pois será um dia especial que a cidade vai ter para se mobilizar para 

ajudar a Prefeitura a manter uma cidade mais bonita para todos nós.  

Também quero passar um vídeo sobre o CEU Restinga, agora é Estação Cidadania da 

Restinga. Nós tivemos a inauguração, na última segunda-feira, e foi muito interessante, 

mas foi muito triste porque eu queria muito estar presente lá, porque eu faço parte do 

comitê gestor da Estação Cidadania da Restinga, e essa entrega é muito importante para 

a nossa comunidade e foi bem no dia da minha posse e não pude estar presente. Mas eu 

estive lá pela manhã falando um pouquinho desse equipamento e quero passar aqui a 

mensagem do secretário da Cultura, que fez a entrega junto com o ministro. 
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(Procede-se à apresentação de vídeo.) 

 

VEREADORA FERNANDA MACHADO (PSDB): Quero deixar mais uma colocação: hoje 

nós tivemos mais uma entrega pela Prefeitura, que foi uma promessa de campanha – 

acredito que todos nós recebemos o convite para estarmos presentes nessa entrega, mas 

eu, infelizmente, não vi nenhum outro vereador presente lá – que foi a entrega de 100% 

de GPS nos ônibus da cidade. Quero dizer da importância dessa entrega até mesmo para 

o combate à violência contra a mulher, porque agora por meio da entrega do GPS, desse 

sistema, as pessoas poderão acompanhar os ônibus de Porto Alegre, não precisarão ir 

para as paradas de ônibus ficarem por horas esperando. Eles vão saber onde o ônibus 

está e o momento certo de ir para a parada. Isso facilita o combate à violência e foi uma 

entrega muito esperada por Porto Alegre e é mais uma promessa de campanha que está 

sendo cumprida. 

Já está terminando o tempo, quero falar um pouquinho também da Coordenadoria da 

Mulher de Porto Alegre, onde estou coordenadora nesta gestão. Em breve estaremos 

lançando a Rede da Mulher, que é um decreto que instituirá, em Porto Alegre, a Rede da 

Mulher. Eu vim aqui hoje falar sobre isso para vocês e agradecer o carinho de todos aqui, 

a oportunidade de estar presente aqui com vocês nesses três dias. Obrigada e boa tarde 

a todos. 

(Não revisado pela oradora.) 

 


