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VEREADOR ENGº COMASSETTO (PT) – Comunicação de Líder: 

Muito obrigado, Ver.ª Mônica Leal, quero iniciar cumprimentando a 

cada um dos colegas vereadores e vereadoras. Venho aqui, com 

muita honra, falar em nome do meu partido, o Partido dos 

Trabalhadores, em meu nome e em nome dos vereadores Adeli Sell, 

Aldacir Oliboni e Marcelo Sgarbossa, que é nosso líder. Primeiro, 

para trazer a esta Casa e anunciar aqui que o Partido dos 

Trabalhadores, no dia de ontem, realizou as eleições diretas, o 

processo de eleição direta para escolher todas as suas lideranças, em todas as zonais, 

em todos os municípios, tirar a delegação para os estados e a delegação nacional. Em 

Porto Alegre, o nosso partido mobilizou aproximadamente dois mil filiados ontem, que 

participaram intensamente em todas as zonais, num processo que é da cultura do Partido 

dos Trabalhadores, que é da sua oficialidade e que faz com que cada filiado possa 

discutir e votar nas suas direções.  

Eu quero aqui anunciar aos colegas vereadores que, dando continuidade ao trabalho do 

PT de Porto Alegre, substituindo o nosso atual presidente Rodrigo Dilelio, elegemos a 

nossa ex-presidente desta Casa, Maria Celeste, que será a próxima presidente do Partido 

dos Trabalhadores. E temos um grande desafio pela frente: já estamos trabalhando para 

constituir uma frente política em Porto Alegre, a partir dos partidos da esquerda, e que 

tenha a amplitude necessária para que possamos dialogar, discutir. Esse é um processo 

muito inicial, onde já existe um conjunto de diálogos, com um conjunto de partidos. É da 

democracia a busca para restabelecer, em Porto Alegre, o que chamamos defesa e o 

trabalho das políticas sociais no Município de Porto Alegre. Quero aqui trazer os nossos 

cumprimentos ao Rodrigo, que deixa a direção, bem como a Maria Celeste, que vai 

assumir o desafio pelos próximos 4 anos.  

Segundo ponto, venho falar, em nome da nossa bancada, e também posso dizer aqui que 

em nome de todos os colegas vereadores que trabalharam sobre o tema da comunidade 

do Mato Sampaio, que, amanhã, estava para receber a ação de despejo, e, com uma 

ação feita nesta Casa, das Comissões Conjuntas – da CUTHAB, da COSMAM, da 

CEFOR, da CECE e outras –, fez-se todo o trabalho de enfrentamento do problema. 

Reverencio o Ver. Dr. Goulart, porque tudo começou lá na CUTHAB. Na sexta-feira, à 

tarde, Dr. Goulart, a Promotoria Pública recebeu a nossa mensagem. Quero destacar aqui 
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o Dr. Eriberto e a Dra. Débora, da Promotoria da Vara Urbanística, que encaminharam 

para a juíza a decisão que já existia uma ação civil pública da Promotoria, dizendo que a 

comunidade da Bom Jesus já tinha o direito adquirido da concessão do uso especial do 

solo para fins de moradia. Com isso, a juíza suspendeu a reintegração de posse da Mato 

Sampaio. Quero anunciar, todos já sabem, mas é um trabalho que nasceu aqui, cito os 36 

vereadores, porque, dos que estiveram representados, não houve nenhuma oposição 

nesta Casa, Carús, um trabalho colegiado, coletivo. E a juíza está com a ação do 

Ministério Público. Quero dizer que o projeto de lei está pronto, verificamos há pouco com 

o nosso diretor legislativo e com a Presidenta Mônica Leal, em breve será homologado 

aqui na Casa, o projeto de lei transformando a área da comunidade da Mato Sampaio em 

Área Especial de Interesse Social. Com isso, teremos mais uns dias, queríamos votar 

hoje, mas o prazo foi dilatado para que possamos analisar e votar, provavelmente, na 

próxima semana ou algo parecido – tema este a ajustar com as demais lideranças.  

Por último, gostaria de dizer aqui, Ver. Mauro Pinheiro, que nós, vereadores que estamos 

trabalhando neste tema, fomos surpreendidos na sexta à tarde. Era o pedido desta Casa 

de que o prefeito municipal recebesse a comissão com os moradores, mas, através dos 

moradores, recebemos o seguinte comunicado: “O prefeito vai nos receber, mas não quer 

nenhum vereador junto”. Eu pensei: está bem, nós somos da oposição, pode ser que isso 

não tenha validade. Mas aí eu lembrei que o Ver. Dr. Goulart é da base do governo, o 

Carús é da base do governo, o Valter é da base do governo. Bom, mas na foto estavam o 

Ver. Moisés e o Ver. Mauro Pinheiro, portanto, eu não entendo bem como funciona isso, 

se é um trabalho de todos os vereadores, o prefeito também tem que dialogar com todos 

os vereadores. Quero dizer isso para registrar aqui, acho que o respeito entre os poderes 

Executivo e Legislativo deve sempre existir num bom tom e num bom nível, e, se nós 

fôssemos junto, comunidade, quero dizer que nós iríamos junto só para ajudar o prefeito a 

encontrar a melhor solução para o problema, não iríamos, de maneira nenhuma, colocar 

qualquer impedimento, porque o prefeito tem a caneta e pode decidir sobre isso, apesar 

de não ter decidido, apesar de dizer: “Ah, vou deixar umas casas, vou tirar outras, vou 

oferecer seguro moradia para alguns”, coisas desse tipo. Bom, nós, vereadores, 

continuamos aqui com a mesma pauta, que é garantir o direito de moradia a cada um e 

cada uma que lá estão há 40, 50 ou 60 anos. O Estatuto da Cidade e a Constituição já 
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determinaram, a Promotoria e a juíza acolheram exatamente essa tese: vocês têm direito 

à concessão do uso especial do solo para fins de moradia conforme o Estatuto da Cidade.  

Então, estamos caminhando na mesma direção, e, em nome da oposição – Ver. Prof. 

Alex Fraga, Ver.ª Karen Santos e a nossa bancada –,  estamos à disposição do prefeito 

municipal para ajudá-lo a resolver esse problema, assim como estamos trabalhando. Esse 

não é um problema de um ou outro vereador, não é um problema de um ou outro 

morador, esse é um problema da afirmação do direito de cidadania de Porto Alegre, assim 

como eles têm mais 750 vilas irregulares com processo de despejo. Nós temos que estar 

alertas para não vender área pública antes que seja destinada para o direito à moradia. 

Então, a comunidade de Mato Sampaio, sob o nosso ponto de vista, tem o avanço e uma 

conquista. Um grande abraço a todos, e um abraço aos colegas vereadores que se 

envolveram nesse tema. Muito obrigado.  

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


