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VEREADOR ROBERTO ROBAINA (PSOL) – Comunicação de 

Líder: Ver. Pujol, esse tema, trazido aqui na tribuna pelo Ver. Oliboni, 

seguido pelo Ver. Sgarbossa, é um tema gravíssimo. Ficamos 

sabendo nesta semana, através de dois ou três e-mails que 

recebemos dos moradores da Bom Jesus, dessa situação absurda, 

de uma ameaça feita pela Prefeitura. Nem todos os vereadores 

devem estar acompanhando, porque eu mesmo, que tenho bastante 

envolvimento na luta pela moradia, fiquei sabendo no final da semana 

passada – vários moradores me mandaram e-mails; inclusive não sei quantos vereadores 

receberam, colocando essa situação absurda na Bom Jesus, para os moradores da vila 

Mato Sampaio, com ameaça de despejo no dia 10 de setembro, ou seja, agora. E a 

Prefeitura – isso o Ver. Sgarbossa falou aqui –, o que considero um desrespeito, Ver. 

Alex, diz que não tem nenhuma decisão sobre fornecimento sequer de aluguel social ou 

auxílio-moradia para pessoas que estão morando há 30 ou 40 anos no local. Então, não é 

auxílio-moradia que as pessoas querem; as pessoas querem seguir vivendo onde vivem 

há 30 ou 40 anos. E a Prefeitura não pode ser advogada da Rossi, a Prefeitura tem que 

cumprir finalidade social. Moradia é um direito constitucional, o direito à moradia – 30 ou 

40 anos morando num local. E porque a Rossi, agora, quer dar em contrapartida a 

construção de uma praça vai expulsar 50, 58, 60 famílias. É um escândalo! Então, o Ver. 

Oliboni fez um apelo aqui que eu acho que é muito útil: que a Câmara adote uma postura 

firme. Felizmente, o Ver. Carús, que é o presidente da COSMAM – e acho que é 

importante isso, porque nós somos de partidos diferentes, eu sou do PSOL e o Carús é 

do PMDB; eu sou vice-presidente da Comissão de Habitação e Transporte, o Carús é o 

presidente da COSMAM. O Carús disse para mim, e não fez segredo, que uma situação 

dessas é absurda e que a COSMAM também vai atuar. Nós temos que fazer um esforço 

conjunto de todos os vereadores que entendem que uma situação dessas não pode 

vingar, porque é de fato um desrespeito, que a Câmara de Vereadores discuta esse 

assunto e que a Prefeitura, como advogada desse empreendimento da Rossi, em vez de 

garantir moradia digna...E vale dizer: a Prefeitura está sem nenhuma política habitacional 

em Porto Alegre. Pelo visto, a única política habitacional que tem a Prefeitura é expulsar 

as pessoas das moradias onde elas já estão estabelecidas!  
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Estou confiante nesse esforço, quero parabenizar o pessoal que se mobilizou, nós vamos 

conversar com o Ver. Dr. Goulart para amanhã mesmo nós termos a reunião da CUTHAB, 

a comissão tem uma pauta já levantada pelo Ver. Paulinho Motorista que, se não me 

engano, também é sobre uma ocupação. Nós temos que pautar isso na CUTHAB para ter 

uma política de parar a mão do Estado contra o povo, nesse caso, porque é disso que se 

trata, é o Estado a serviço de empresas privadas contra o povo, e é preciso que a Câmara 

atue. Eu considero o seguinte: num caso como este, eu vou ser franco, se o governo vier 

com uma ordem de despejo no dia 10, os vereadores que de fato estão apoiando o povo 

vão ter que estar lá! Vão ter que estar lá! Não vai ter saída, porque é muito desrespeito, é 

demais! Então, acho que vamos ter que atuar rápido, porque, de fato, são 56 famílias 

ameaçadas de despejo, imaginem o pânico das pessoas! Eu confio que a Câmara dos 

Vereadores atue e que os líderes do governo... Ver. Mauro Pinheiro, eu te digo: acho que, 

neste caso, vocês não podem fazer isso, tu és o líder do governo, tu tens que utilizar a tua 

autoridade como vereador para dizer: “Vamos parar com isso!” Porque não faz sentido 

não ter negociação! Eu não digo isso como ultimato, eu digo isso colocando como um 

problema que eu acho que tu, na condição de líder do governo, pode atuar e deve atuar 

para que haja algum tipo de interferência do governo, para que isso não ocorra, porque, 

de fato, nós temos uma situação absurda. Não conheço nenhuma pessoa dessa região, 

não tive o contato, mas não é um problema de conhecer, eu não preciso conhecer 

nenhuma das pessoas que estão se mobilizando para identificar que a causa é justa e 

para identificar que, se o governo insistir nessa linha – eu não tenho formação em direito, 

tenho formação em história, e, Bosco, tu conheces há muito tempo como vereador – seria 

o maior absurdo.  Eu não vi nenhum governo cometer tamanha insanidade em termos de 

política habitacional do que esta! Então, isso tem que ser parado.  

Termino dizendo que tenho confiança, Carús, que, se a COSMAM atua com teu peso 

como vereador, eu acho que a gente pode parar isso e abrir uma negociação. É a minha 

expectativa para que as pessoas não tenham esse drama consumado. Muito obrigado. 

(Palmas.) 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 


