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VEREADOR NELCIR TESSARO (DEM) – Comunicação de Líder: 

Sr. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, público que nos 

assist; eu venho a esta tribuna para falar sobre a assinatura do 

contrato que houve com o Executivo, Caixa Econômica Federal, 

verba federal que foi destinada para resolver o problema do Extremo 

Sul e Zona Leste desta capital. Todos sabem dos problemas, 

inclusive vieram até a COSMAM, Ver. André Carús, onde foi 

amplamente discutido o problema da falta de água na Zona Sul. Nós 

sabíamos que esse problema de falta de água é justamente porque havia necessidade de 

investimento naquela região para poder atender hoje à comunidade, mas também os 

empreendimentos que estão aprovados ou pendentes, no final de aprovação por parte do 

DMAE, justamente pelo problema da falta de água da Lomba do Pinheiro; do Extremo Sul, 

que é o Lami; Restinga; Belém Novo. E justamente ali as pessoas vinham reivindicar que 

não mais fossem construídas residências plurifamiliares, ou seja condomínios, naquela 

região, justamente pela falta de água. Estava no limite o atendimento àquela população. E 

vai possibilitar, agora, com essa assinatura que houve, na sexta-feira, do convênio com a 

Caixa Econômica Federal, firmado aqui em Porto Alegre, na Prefeitura Municipal, que 

novamente haja desenvolvimento e haja, sim, inclusive moradias sociais que estão com 

projetos aprovados e aguardando o início da construção, na Zona Sul de Porto Alegre. Na 

nossa Restinga, temos diversos projetos aprovados; temos na Av. Edgar Pires de Castro, 

no bairro Lageado, projetos com uma demanda de cerca de três mil unidades 

habitacionais, mas seria impossível essa execução se não houvesse essa iniciativa da 

Prefeitura de buscar, lá em Brasília, esse recurso que havia sido perdido no ano passado. 

Através da Secretaria-Geral do Governo que atuou, no ano passado, no gabinete da 

Presidência da República, o ministro Marun intercedeu junto à Caixa Econômica Federal 

para que esse recurso retornasse, para que esse financiamento novamente viesse para 

Porto Alegre, para atender a essa demanda.  

Então, coisas boas têm que ser aqui elogiadas, e essa é uma coisa boa, porque nós 

sabemos que a questão habitacional de Porto Alegre na Zona Sul é muito deficitária e nós 

temos muitas ocupações que ainda estão com problema de falta de água, onde não pode 

haver sequer a regularização, através da regularização fundiária da Procuradoria 

Municipal, porque as condições hoje existentes não permitem que se faça isso. É claro 
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que ainda a população vai ter um período de cerca de 12 meses para o atendimento 

pleno delas no problema do fornecimento de água, mas é claro também que podem, hoje, 

os empreendedores ativarem os seus projetos habitacionais que ali estavam aguardando  

solução pelo problema da falta de água, podem eles, hoje, serem aprovados sem nenhum 

problema, porque até concluírem as suas habitações, com toda certeza nós teremos um 

fornecimento de água eficiente e com atendimento a toda a demanda. Temos grandes 

problemas nesse atendimento desde a Parada 4 da Lomba do Pinheiro. Na Parada 4, da 

Lomba do Pinheiro, nós temos o grande déficit habitacional, as ocupações de Porto 

Alegre e também, ali, o problema da falta de água. Nós temos, sim, lá na Ponta Grossa, lá 

na Serraria, que justamente a água não estava chegando naquele local. E nós vamos ter 

atendimento.  

Então, quero cumprimentar o Executivo por apressar esse convênio com a Caixa 

Econômica Federal e por dar a solução aos moradores, à população que veio, aqui na 

nossa Câmara de Vereadores, buscar a solução em suas demandas, justamente na falta 

de água, que é um bem maior, para que possam atender desde as crianças até os adultos 

na nossa cidade. Muito obrigado, senhoras e  senhores. 

(Texto sem revisão final) 

 

 

 

 


