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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

Presidente Alvoni Medina; Sras. e Srs. Vereadores; senhoras e 

senhores. Na esteira daquilo que se está falando aqui, também vou 

fazer o meu registro, até porque hoje é o Dia Mundial do Meio 

Ambiente, a principal data comemorada do meio ambiente pelas 

Nações Unidas, no sentido de sensibilizar, intensificar e incentivar 

ações de proteção ao meio ambiente. Eu começo dizendo que 

quando nós tratamos da expansão do Hospital de Clínicas, que hoje 

está praticamente concluída, quem pediu a agilização do projeto aqui na Câmara fui eu, e 

recebemos, sim, bastante críticas em razão de algumas árvores que lá estavam e que 

foram transplantadas. Por outro lado, dizer que o Cais do Porto está parado por uma 

questão ideológica, também é um pouco demais, está parado porque a empresa 

espanhola que assumiu o encargo, não sei, se embrulhou toda e está como está. O olhar 

do meio ambiente é necessário e indispensável, e concordo com o Ver. Cecchim e o Ver. 

Wambert que me antecederam. O olhar do minério que temos também é uma questão 

que merece uma discussão toda especial. A questão do lixo, que falou nosso Ver. 

Wambert, acredito que é uma coisa quase sem solução, até em razão do manuseio que 

se dá aqui neste País, em Porto Alegre, de forma bastante atrapalhada, diria eu, e se nós 

analisarmos, Porto Alegre foi a primeira capital brasileira que teve o processo de 

separação do lixo orgânico e do resíduo reciclável, que ainda merece uma atenção 

especial. O mote do meio ambiente hoje, pelas Nações Unidas, é a poluição do ar, até 

porque outras poluições mais ou menos permanecem próximas de onde acontecem, mas 

a questão do ar pode até ultrapassar continentes, portanto, merece essa atenção. E essa 

poluição que acontece nos dias de hoje começa nas nossas casas. E eu não me canso de 

repetir: é muito difícil termos pessoas, famílias que reciclam resíduos, o gás que se 

consome. O transporte, hoje, é responsável por 12% da poluição do ar, principalmente 

pela queima do nosso diesel. O setor agrícola também polui bastante, a começar pela 

queima de restos e pela pecuária. Nós temos também acumulação de lixos em aterros, 

como fatores que provocam poluição. Portanto, a data de hoje merece uma atenção toda 

especial, principalmente por ser o Dia do Meio Ambiente. 

Só para concluir, eu me lembro que, na década de 1970, 1980, quando se falava em 

preservação do meio ambiente, éramos considerados fora do contexto. Eu me lembro de 
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pessoas como Lutzenberger, um grande lutador, pioneiro nisso, que recebia críticas de 

todos os lados. Aquele abraço a todos e obrigado pela atenção. 

(Texto sem revisão final.)  

 


