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VEREADOR NELCIR TESSARO (DEM) – Comunicação de Líder: 

Sra. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, público que 

nos assiste. Eu venho a esta tribuna em Comunicação de Líder, pelo 

meu partido, os democratas, agradecendo ao Ver. Reginaldo Pujol, 

nosso líder, para dar notícias boas. Acho que quando as notícias são 

boas, temos que vir à tribuna para elogiar a cidade. Em matéria de 

hoje, em jornal de grande circulação, noticiou o acordo feito ontem da 

Fraport com o Município de Porto Alegre, onde vinha o  Ministério 

Público intercedendo para a realização daquelas obras e a responsabilização da Fraport 

na remoção daquelas famílias que seria num valor até de R$ 146 milhões.  

O Departamento Municipal de Habitação construiu residências na Rua Senhor do Bom 

Fim, 300 unidades habitacionais, e 1.100 unidades habitacionais nos Irmãos Maristas que 

ficam no Timbaúva, justamente, para as famílias Nazaré e os excedentes da Vila Dique 

que ficaram, e eles estavam adensando aquela área e não poderia ser feita a expansão 

do Aeroporto Salgado Filho. 

Lá, quando foi feita a licitação, a concessão para a ampliação das obras do Aeroporto, 

ficou condicionado ao aporte até de R$ 30 milhões pela empresa vencedora, que no caso, 

foi a Fraport. Ontem, nesta reunião, ficou, novamente acertado então, que a Fraport vai 

auxiliar o Município para realocação destas famílias nesses dois locais, que comportam 

1.400 famílias para assim expandir as obras do Aeroporto, com gastos de até R$ 30 

milhões, sendo eles feitos pelo Fraport. Começaram no dia de hoje, também, já, a 

transferência de 124 famílias que ficam na cabeceira da pista, justamente onde há a 

necessidade, ali, de se retirar as primeiras famílias, para começar a trabalhar com o 

aterro, que vai prolongar a pista nos seus 3.200 metros, e assim, aqui em Porto Alegre, os 

aviões de grande porte, principalmente os de carga, que descem no Aeroporto de São 

José dos Pinhais, no Paraná, possam aumentar a arrecadação do Estado com os gastos 

de impostos ficando aqui no Rio Grande do Sul . Então, essa é uma notícia de grande 

importância para todos nós gaúchos e porto-alegrenses, porque nós sabemos que, no 

inverno, nós temos dificuldades no Aeroporto Salgado Filho, embora com todos os 

equipamentos, com a pista curta. Tiveram empresas internacionais que já deixaram de 

fazer a rota de Porto Alegre até a Europa, justamente, pelo fato de a pista ser muito 

próxima, muito curta. Isso dificulta a aterrissagem de aviões de grande porte. 
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A segunda boa notícia que, também, está hoje nos meios de comunicação é que, 

felizmente, a nossa Casa Azul de Porto Alegre terá concluída a sua estrutura e vai ser 

liberada a Rua Riachuelo, que, hoje, está trancada para o trânsito de pessoas desde a 

Mal. Floriano até a Praça da Matriz. Os empresários, as lanchonetes e todo o tipo de 

comércio estão sofrendo, porque não se pode mais transitar com veículos naquele trecho.  

Então, está dito que, até o dia 25 de outubro, será liberada. Será entregue a Casa Azul 

totalmente estruturada para até, posteriormente, ter outros fins, mas sem haver risco 

nenhum de queda daquele imóvel.  

Que bom, Ver. Adeli, que um imóvel, no Centro da Cidade, não vai ruir.  

Quero aqui aproveitar um minuto final e pedir novamente para que Executivo tenha 

celeridade, junto com a procuradoria municipal da área de patrimônio, para que faça com 

que haja a desapropriação do esqueletão. Por favor, existem pessoas interessadas em 

revitalizar aquele prédio. Não vamos deixar que ele caia, até porque não está tendo 

arrecadação de impostos. Vamos fazer pelo art. 1.276 do Código Civil a desapropriação 

daquele prédio inacabado de Porto Alegre. Obrigado, senhoras e senhores. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


