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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder: 

Sr. Presidente, Ver. Mendes Ribeiro; demais vereadores, vereadoras, 

público que nos assiste, quero aproveitar este momento de liderança 

e falar notícias boas da nossa cidade de Porto Alegre – pelo menos é 

o meu ponto de vista. Na última sexta-feira, começaram as primeiras 

famílias da Vila Nazaré a receberem as chaves de suas casas lá no 

Condomínio Nosso Senhor do Bom Fim. Para aquele telespectador 

que não sabe, a Vila Nazaré é próxima ao aeroporto, e as famílias 

estão sendo deslocadas para outras casas, para que a Fraport possa fazer a extensão do 

Aeroporto Salgado Filho. É uma região que os vereadores certamente conhecem, já 

estiveram algumas vezes dentro daquela vila, é uma vila bastante precária, e aquela 

população agora vai ter a oportunidade de receber suas casas. É bastante emocionante 

quando a gente vê essas pessoas recebendo uma casa, para ter mais dignidade. Gostaria 

de passar um vídeo que reproduz o significado para essas pessoas. 

 

(Procede-se à apresentação de vídeo.) 

  

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Então, nesta primeira etapa, são 128 famílias, 

eu tive a oportunidade de, junto com o DEMHAB, com o superintendente Émerson, 

participar do sorteio das primeiras casas, foi dada prioridade às pessoas com algum tipo 

de deficiência. As primeiras famílias começaram a sair, Ver. Tessaro, que foi diretor do 

DEMHAB, a deixar a Vila Nazaré, as casas estão sendo desmanchadas para propiciar o 

aumento do nosso Aeroporto Salgado Filho, o que vai ser importante para a cidade de 

Porto Alegre, mas, mais do que isso, a gente vê a alegria no rosto dessas pessoas, 

recebendo uma casa digna. A Prefeitura entrou com o terreno, a Caixa Econômica 

Federal, pelo Minha Casa, Minha Vida, construiu as residências, e até o mês de junho 

essas 128 famílias devem se mudar. Depois o restante, mais de mil famílias, irá para a 

região dos Maristas, onde estão sendo construídos condomínios de casas. Quem 

conhece a Vila Nazaré sabe o quanto vai ser importante para essas famílias morar com 

dignidade. Mas não são só as residências: a Fraport também está fazendo uma doação 

de R$ 2 mil para cada família, para que possa comprar eletrodomésticos para suas casas. 

Uma cartilha foi elaborada, junto com o DEMHAB, Fraport e Caixa Econômica Federal, 



 
SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA 

057ª SESSÃO ORDINÁRIA 24JUN2019 

 

pág. 2 
 

explicando como funciona a tarifa social da luz, como descartar o lixo, está havendo um 

acompanhamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através do DEMHAB. Além 

disso, também com recursos da Fraport e com recursos federais, estão sendo 

providenciadas escolas infantis e creches comunitárias, postos de saúde, e uma linha de 

ônibus será colocada à disposição para aqueles que trabalhavam perto da sua casa. É 

um trabalho muito importante do nosso DEMHAB, quero parabenizar o nosso diretor 

Mário, o superintendente Emerson Correa e toda a sua equipe, que estão fazendo um 

brilhante trabalho. A gente vê esse trabalho dando resultado, é importante, Porto Alegre 

continua avançando e continua dando oportunidade para essas famílias carentes, 

necessitadas da Vila Nazaré, que viviam numa situação muito constrangedora pelas 

condições que se apresentavam naquela região e hoje estão recebendo suas casas, com 

dignidade. Certamente a qualidade de vida dessas famílias vai melhorar. 

Além disso a Fraport poderá alongar a pista do Aeroporto Salgado Filho, com isso 

melhorar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, gerando emprego, gerando 

renda, porque a gente sabe que os grandes aviões não podem pousar e decolar em Porto 

Alegre, e nós acabamos, muitas vezes, tendo que utilizar o transporte rodoviário, 

aumentando o custo, principalmente da área comercial, e prejudicando a cidade. Então, 

se inicia agora uma nova etapa com a transferência das famílias. Parabéns ao DEMHAB, 

parabéns ao superintendente, parabéns ao nosso prefeito municipal por conseguir mais 

essa conquista para a cidade de Porto Alegre. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 


