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VEREADOR CASSIO TROGILDO (PTB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde Presidente, boa tarde, Sras. Vereadoras e Srs. 

Vereadores, público que nos acompanha aqui das galerias e também 

pela TV Câmara, eu gostaria de compartilhar com todos os colegas 

vereadores e as colegas vereadoras, mas também com a sociedade 

de Porto Alegre: em dezembro do ano passado, representando esta 

Casa, eu e o Ver. Hamilton estivemos em Madri na Conferência 

Mundial do Clima, e lá, com ajuda do Rodrigo Conrad, das relações 

institucionais do Executivo municipal, com a presença do secretário de parcerias 

estratégicas nós conseguimos, Sr. Presidente, uma reunião com a FAO, que é a agência 

da ONU para a área da alimentação, Ver. Mario Manfro, nosso companheiro do PTB que 

retoma o seu assento nesta Casa. Numa reunião bilateral nós apresentamos o trabalho 

que tem sido feito em Porto Alegre, Ver.ª Cláudia, tanto no trabalho de resiliência quanto 

no trabalho de prevenção para as mudanças climáticas e na proteção da nossa zona rural 

de Porto Alegre livre de agrotóxicos, que é um projeto que temos até 2032. Pois a FAO se 

interessou em vir a Porto Alegre para desenvolver o projeto de sustentabilidade, de 

desenvolvimento sustentável da nossa zona rural de Porto Alegre, esse território de 

8,27% da nossa cidade que fica lá no Extremo Sul, às margens da Lagoa dos Patos. Nós, 

então, combinamos com o Executivo municipal, o prefeito municipal fez a manifestação de 

interesse para essa agência da ONU, Ver. Paulinho Motorista, no sentido de que a FAO 

pudesse vir aqui a Porto Alegre trabalhar nesse projeto de desenvolvimento sustentável 

para nossa zona rural de Porto Alegre, construindo uma zona livre de agrotóxicos até 

2032, pensando as cadeias produtivas, Ver. Ramiro, que devem ser construídas na nossa 

zona rural de Porto Alegre. Pois hoje, no início da tarde, às 13h46min nós recebemos, 

Ver. Cláudio Conceição, um e-mail da representante da FAO, no qual nós fomos 

copiados, porque estávamos lá na conferência, um e-mail dirigido ao Executivo municipal 

informando que a FAO estará, entre 16 e 22 de março, em Porto Alegre para realizar a 

primeira missão de escopo de uma semana para o desenvolvimento desse projeto. 

Teremos a participação do escritório da FAO do Brasil e também de um membro do 

escritório regional do Chile, que fará, em uma semana, então, as primeiras conversas, as 

primeiras tratativas aqui em Porto Alegre para o desenvolvimento desse projeto 

sustentável para nossa zona rural. Queria parabenizar o Ver. Hamilton, que esteve junto 



 
SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA 

008ª SESSÃO ORDINÁRIA 19FEV2020 

 

pág. 2 

 

lá na COP, em Madri, mas parabenizar a Câmara Municipal de Porto Alegre, que tem sido 

uma grande articuladora, junto com o Executivo municipal – a Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre –, na busca de uma cidade mais inteligente, a partir do 4º Distrito, e de uma 

cidade também mais sustentável, preocupada com a resiliência e preocupada com as 

mudanças climáticas, que são uma realidade, e, dentro disso, está a produção saudável 

de alimentos, que nós temos condições de fazer a bom termo aqui bem pertinho, dentro 

da nossa cidade, na zona rural de Porto Alegre. 

Então é uma excelente notícia, queremos que essa missão, que irá visitar a zona rural, 

passe pela Câmara Municipal, para que todos os vereadores, para que toda a sociedade 

porto-alegrense possa contribuir, ajudar, auxiliar na construção desse projeto de 

desenvolvimento, principalmente neste ano em que estaremos dando início às discussões 

de revisão do Plano Diretor da nossa cidade de Porto Alegre. 

Muito obrigado e um grande abraço a todos. 

(Texto sem revisão final.) 
 
 

 


