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NOTA DE APOIO À COZINHA SOLIDÁRIA DA AZENHA 
 
 
O Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (SAERGS) vem, através deste, manifes-
tar seu apoio à Cozinha Solidária da Azenha, implantada em imóvel pertencente à União, que vi-
nha sendo mantido vazio e sem cumprir função social. 
 
O imóvel, localizado na Av. Azenha, em região bem equipada e bem dotada de serviços públicos e 
redes de infraestrutura havia sido declarado de Interesse Público, para fins de provisão habitacio-
nal, fazendo parte do Programa Nacional de Habitação de Interesse Social, por parte do Governo 
Federal. Posteriormente, foi revogada a destinação para a política habitacional, sem que a União 
tenha criado alternativas ou políticas para solução da questão habitacional. 
 
O déficit habitacional tem crescido sobremaneira no último período, na esteira das crises financei-
ras e sanitárias que assolam o país e o município. O Estado não tem assumido sua responsabilida-
de para enfrentar o problema, e não há no momento políticas, ações ou programas consistentes 
para a questão na escala nacional, estadual ou municipal. Pelo contrário, o que se observa é o 
desmonte e a descontinuação das políticas que vinham sendo implantadas, como é o caso do pro-
grama Minha Casa Minha Vida, sem que novas alternativas tenham sido implantadas. 
 
Da mesma forma as políticas de assistência social e assistência à população mais vulnerável, políti-
cas de combate à fome, à miséria e de apoio à população em situação de rua são incipientes fren-
te à escala real da miséria e da pobreza no Município e no país. Os censos mais recentes compro-
vam que a área central de Porto Alegre, bem como os bairros adjacentes, são os que concentram 
maiores contingentes da população em situação de rua, mas inexistem na região equipamentos 
públicos voltados ao atendimento das necessidades desta população. 
 
A ação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) vem ocupar este vazio, denunciando o 
abandono do imóvel e das políticas, restituindo a função social ao imóvel e criando um serviço que 
se mostrou, em poucos dias, extremamente necessário, haja vista a quantidade crescente de pes-
soas que tem buscado neste local a possibilidade de uma refeição diária. 
 
Representantes do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul estiveram no local na 
data de 29/09/2021 e testemunharam a satisfação do público em receber este serviço. Da mesma 
forma testemunhamos o cuidado da organização para que tudo ocorra dentro das margens de 
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segurança, isolando a edificação e realizando todas as atividades no pátio, e procurando manter 
medidas de prevenção ao contágio pela COVID-19, como o uso constante de máscaras, do distan-
ciamento social e a manutenção das atividades em espaço aberto. 
 
Manifestamos assim nosso apoio à Cozinha Solidária e nossa expectativa que os encaminhamen-
tos deste Tribunal garantam que o direito à alimentação, à moradia e o cumprimento da função 
social da cidade e da propriedade prevaleçam sobre outros direitos e reivindicações. 
 
 

Porto Alegre, 30 de setembro de 2021 

 

 

Evandro Medeiros – Arquiteto e Urbanista 

Diretor Presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul 
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