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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

Meu caro Presidente Mendes, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, 

senhoras e senhores, vou tratar, num breve momento, da questão da 

ocupação da Rua Baronesa do Gravataí nº 640, pedindo uma 

atenção toda especial aqui da Câmara de Vereadores e uma atenção 

toda especial também do Executivo Municipal. Foi reintegrada a 

posse no dia 07. Ali temos muitas crianças, e muitos daqueles pais e 

mães que ocuparam estão acampados na frente do prédio, na Rua 

Baronesa do Gravataí, nº 640. Uma das propostas que se fez a essas pessoas foi a ida 

para albergue, só que o albergue vai dividir a família, vai separar pais, mães, filhos, 

crianças. Não é a melhor das soluções. O prédio é do Município, estava desocupado há 

anos, inclusive o nosso amigo Jakubaszko esteve conosco. Um prédio desocupado há 

anos que servia para mil e uma coisas, à exceção de moradia digna, foi ocupado, foi 

limpo, os moradores permaneceram lá. Portanto, é importante esse olhar para essa 

ocupação, até porque eu inclusive conversei com a vizinhança do local e eles estão 

satisfeitos com essas pessoas morando lá, alegando que isso gera mais segurança aos 

moradores de lá. Há uma parceria, há um vínculo, repito, com a vizinhança. Portanto, 

estamos aqui pedindo um olhar carinhoso do Executivo, um olhar atento da Câmara de 

Vereadores para que se veja a possibilidade de ceder aquele espaço para aqueles 

moradores para que tenham teto digno, que sua luta seja alcançada. Essa é a busca que 

eles vêm tentando há anos. Repito: retirá-los de lá e mandá-los para outros locais só 

afastará e prejudicará essencialmente as crianças que já estudam, têm escola, colégio, 

estão estudando nas proximidades. Nós fomos lá para manifestar que estamos juntos na 

luta com eles. Um abraço a todos. Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


