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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

Senhoras e senhores, volto a falar sobre obras de drenagem da 

cidade de Porto Alegre, e neste sentido temos hoje, vereadores e 

vereadoras, uma ótima notícia. Lembro que fui diretor-geral do DEP, 

de 2001 a 2004, e na época elaboramos, lá no DEP, 22 projetos de 

macrodrenagem, sendo que um deles estabelecia reforma e 

ampliação de todas as casas de bombas da cidade de Porto Alegre. 

Lamentavelmente tivemos os recursos e perdemos os recursos de R$ 

150 milhões. Mas muitas das obras que nós elaboramos foram executadas, e cito que 

está em execução a obra de macrodrenagem do Arroio da Areia, que vai beneficiar 14 

bairros e mais de 180 mil porto-alegrenses. Vou repetir: a obra de macrodrenagem do 

Arroio da Areia, cujo projeto fizemos quando estive no DEP, está em execução e vai 

beneficiar 14 bairros e mais de 180 mil pessoas. Uma boa notícia é que o próprio governo 

diz que só retoma e executa obras se tiver recursos garantidos e projetos concluídos, e 

isso temos. A notícia que trago aqui é que estão sendo iniciadas, no dia 11, mais duas 

etapas das obras de macrodrenagem do Arroio da Areia: uma, a galeria subterrânea da 

Rua Anita Garibaldi, entre as ruas Luis Cosme e Desembargador José Bernardo de 

Medeiros, cujo valor custou 3,9 milhões, e a segunda parte da obra que se começa a 

executar, é a implantação do reservatório sobre a praça Lopes Trovão. E eu quero 

cumprimentar os moradores da região que essa obra das galerias, e a obra dos 

reservatórios foi uma demanda muito intensa, teve uma mobilização bastante grande da 

comunidade, e hoje ela começa a ser executada com o custo de R$ 6,03 milhões. O custo 

total da obra de macrodrenagem da bacia do Arroio da Areia é de R$ 107 milhões. Repito: 

a Prefeitura de Porto Alegre conquistou essa obra, esses recursos, porque nós, da 

prefeitura, tínhamos e temos projetos já elaborados, e com esses projetos que foram 

capitaneados por mim, quando diretor-geral do DEP, hoje nós vemos uma obra de R$ 107 

milhões e que beneficiará mais de 180 mil moradores daquela região. 

Portanto, eu quero trazer um abraço ao Executivo que retoma mais duas partes da obra, 

mas trazer um abraço aos moradores da região, que eu sei da quantidade de reuniões 

que tivemos no DEP para tratar da obra. E eu, na época, disse que a obra, não faríamos; 

mas o projeto, iríamos elaborar. Elaboramos, levei a Brasília, Porto Alegre conquistou os 
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recursos, e a obra está sendo executada na cidade de Porto Alegre. Um abraço a todos e 

obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


