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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

Sra. Presidente, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras, senhoras e 

senhores que estão conosco nesta tarde; eu sei que temos aqui 

projetos a serem votados, mas vou falar um pouco sobre a questão 

da Bom Jesus, até pela gravidade e urgência que merece. Sou 

vizinho, moro no Morro Santana, e quero registrar que, na quinta-

feira, à noite, eu estava num programa de rádio, onde diversos 

moradores dali da região me informaram que viriam aqui na Câmara 

de Vereadores na sexta-feira à tarde, às 14h. Eu li a mensagem e vim aqui para a 

Câmara às 12h e saí daqui às 16h, porque disse, à época, que estaria junto nessa 

jornada e estou acompanhando. Também não conheço a maioria das pessoas que lá 

moram, mas é uma questão de um olhar social do que acontece. Em segundo lugar, eu 

quero dizer que concordo com a manifestação do Robaina, quando diz que é preciso, sim, 

uma mobilização urgente, especial e intensa da COSMAM e da CUTHAB. E quero dizer o 

seguinte: se lá existe uma área que era praça, que há mais de 60 anos não precisou ser 

praça, se há mais de 60 anos ali moram porto-alegrenses, homens, mulheres, idosos, 

crianças, não é possível que, de uma canetada só, se retire as pessoas dali e seja lá o 

que Deus quiser. Nós não podemos agir dessa forma. Se a Rossi quer, precisa e deve, 

por contrapartida, formar uma praça, que adquira uma área lá nas redondezas, que faça a 

praça, mas que não retire vocês daí.  Eu repito: moradia para os porto-alegrenses sempre 

teve – e eu estou aqui há 30 anos – o meu apoio. E mais, além dos adultos, um olhar 

carinhoso para os idosos e para as crianças sempre tiveram o meu apoio. Acho que é 

duríssimo para todos nós simplesmente ver as pessoas sendo retiradas à força porque se 

quer colocar uma praça num lugar que, há 60 anos ou mais, está destinado à praça, mas 

nunca precisou de praça, o que é preciso lá é a moradia de vocês. E nós estamos juntos! 

Eu sou da Comissão de Economia e Finanças, não sou da CUTHAB, nem da COSMAM, 

mas vamos estar juntos. E repetir que, na sexta-feira passada, eu fiquei na Câmara até às 

16h porque moradores disseram que viriam para cá. Um abraço e contem com a gente. 

Obrigado.   

(Texto sem revisão final.) 
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