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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

Minha cara Presidente Mônica, nossas amigas Cris Medeiros e Ana 

Regina, sou vereador há 30 anos, quando se trata de moradia 

popular para o cidadão de Porto Alegre, nunca me manifestei, nem 

vou manifestar sobre ter votos ou não. Isso é outra questão e até 

para registrar: lá na Bom Jesus, na região, acho que eu tenho dois ou 

três votos. Não é o caso. O caso é que nós já participamos de 

diversas reuniões para tratar do tema. Quem em Porto Alegre não 

conhece ou ouviu falar da Vila Mato Sampaio? Todos nós, todo cidadão de Porto Alegre. 

Uma região consolidada há 60 anos, onde se constrói prédios de bom nível, alto padrão, e 

se pega moradores lá, tipo saco de batata, dizendo: “Agora vocês saem, porque aqui nós 

vamos fazer algumas coisas, o que vai ser não importa”. Uma das coisas que se propõe 

fazer ali é uma praça. A região não precisa de praça, eu moro ali no Morro Santana e 

morei na Vila Jardim, não precisamos de praça. Ali não é possível que se faça uma 

negociação sem conversar com a comunidade. “Agora vocês saem, que nós vamos botar 

um equipamento público que não precisa”. E outra, eu disse, hoje de manhã, presidindo a 

comissão: é muito fácil para as grandes construtoras produzir, construir praça com terreno 

público que é nosso, é muito fácil. Primeiro equívoco: não se conversou com a 

comunidade. Segunda questão: nós, da reunião que participamos – e participei de duas e 

presidi uma hoje -, tivemos e tomamos algumas posições. E quero registrar que a ideia foi 

do Ver. Valter Nagelstein, nós encaminhamos um projeto de lei, que não é meu, não é da 

comissão, é da Câmara, que desafeta a área, tiramos a condição de praça e 

transformamos isso numa AEIS, uma Área Especial de Interesse Social. Para isso, Ver. 

Bosco, a Câmara se mobilizou 100%, todos os vereadores votaram contra a ideia de fazer 

rua no meio do Clube do Professor Gaúcho, votei favorável e votaria sempre. Se nós 

votamos para não dividir o Clube do Professor Gaúcho em áreas, todos nós vamos votar 

por favorável, precisamos votar favorável - este é o meu apelo -  e transformar aquela 

área numa área de interesse social. E tenho certeza de que o amigo prefeito vai apoiar a 

ideia. Transformamos numa área de interesse social e votemos isso até segunda ou, no 

máximo, quarta-feira, para que se deem argumentos ao próprio judiciário no sentido de 

que aquilo não é mais área de praça, é uma área para moradias, assegurando a presença 

de todos vocês no local. Repito: moradia popular – e tem muita criança, hoje de manhã 
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tinha bastante bebês aí –, principalmente para nossa criançada de Porto Alegre. Para 

mim é sagrado, eu estou junto em qualquer situação, e vamos lutar, porque, se fosse algo 

plausível, que tivesse argumentos razoáveis, talvez estivéssemos falando de outra 

maneira. Agora, não tem por que dar um pontapé nos moradores do Mato Sampaio e lá 

fazer uma praça. Para que e para quem? 

Minha querida Presidente Mônica, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, vamos fazer um 

esforço concentrado e, na segunda-feira, Ver. Adeli, votamos o projeto que está assinado 

por alguns vereadores que estavam na comissão, mas é um projeto que todos devem 

assinar, porque é da cidade de Porto Alegre, da Câmara. Aquele abraço, obrigado. 

Estamos juntos. 

(Texto sem revisão final.)  

 


