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VEREADOR RICARDO GOMES (PP) – Comunicação de Líder: Sra. 

Presidente, Sras. Vereadores, Srs. Vereadores, gostaria de saudar 

todos. Peço a atenção dos colegas para a situação que se desenrola 

junto à cabeceira da pista do aeroporto Salgado  Filho, onde, por 

obrigação contratual à concessionária que assumiu a operação do 

aeroporto, se deve e se precisa promover a expansão da pista em 

mais 800 metros, o que fará do Salgado Filho um aeroporto habilitado 

a receber voos com carga plena e a estender o alcance desses voos, 

que hoje é meramente regional,  permitindo ter voos diretos, com carga plena, para toda a 

América do Norte, Europa e África direto do Salgado Filho. Um investimento bilionário que 

será feito na Cidade e que é fundamental para recolocar Porto Alegre no eixo do 

desenvolvimento econômico e que enfrenta uma questão, sim, ideologizada com relação 

ao que se passa na Vila Nazaré.  

O governo federal construiu dois empreendimentos para alocar aquelas famílias que 

estão ali numa situação de penúria, numa zona invadida, sem endereço para as famílias, 

sem água encanada, sem esgoto, sem título de propriedade para aqueles moradores que 

ali estão. O governo federal construiu dois empreendidos – Irmãos Maristas e Bom fim – 

para receber essas pessoas. Agora, há um movimento, sim, ideologizado de partidos 

políticos que estranhamente atendem a interesses até do tráfico de drogas que está 

estabelecido na região para evitar que essas famílias saiam dali para os imóveis dos 

quais serão proprietários. Com que interesse vão manter ali aquelas famílias  vivendo no 

meio do lixo, quando poderiam estar em imóveis novos, como proprietário, que receberão 

sem pagar por eles para deixar a Vila Nazaré e permitir  não só a melhoria da situação  de 

vida dessas famílias, mas também  a expansão da pista do aeroporto?  Faço esse alerta 

para que os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que têm  interesse se 

envolvam nesse assunto, porque é fundamental para o desenvolvimento da cidade, é 

fundamental para a qualidade de vida daquelas famílias que estão ali, é fundamental para 

a segurança jurídica de todos os contratos de PPPs e concessão que se fazem no Rio 

Grande do Sul e no Brasil. Nós estamos enfrentando uma situação em que pequenos 

interesses privados escusos e, em alguns casos, ilícitos, estão se sobrepondo ao bem 

das famílias que ali estão e ao bem do Estado e de Porto Alegre. Então eu gostaria de 

fazer esse apelo às senhoras e aos senhores para que acompanhem, nós vamos fazer 
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uma ou duas visitas ao local no aeroporto e na Vila Nazaré. Já é um convite às senhoras 

e aos senhores vereadores para que nos acompanhem para verificarmos in loco o que 

está se passando, quando o governo federal fez um investimento milionário, a empresa 

privada fará um investimento bilionário e aquelas pessoas que constituem, no Rio Grande 

do Sul, a velha vanguarda do atraso, querem que as famílias continuem morando no lixo 

para que não saia a ampliação da pista. Muito obrigado.  

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 


