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VEREADOR ADELI SELL (PT) – Comunicação de Líder: Caríssima 

Presidenta Mônica, caríssimo João Antonio Dib, saudade de V. Exa., 

saudade dos bons debates e do seu sempre recorrente “Saúde e 

Paz!”. Hoje, vou falar de paz, mas não me peçam para que seja 

conivente com as inverdades, as lacunas e as questões que o 

prefeito, ontem, inventou para um almoço com os empresários na 

Associação Comercial de Porto Alegre. Obrigado ao nosso líder 

Marcelo Sgarbossa, assim eu posso usar esta tribuna em liderança 

do Partido dos Trabalhadores, Robaina, para dizer que ontem o prefeito foi num almoço 

na Associação Comercial de Porto Alegre – ACPA, que, diga-se de passagem, anda às 

turras com a Federasul. O prefeito faltou com a verdade, o prefeito falou do Plano Diretor, 

dizendo que não encontrou alguém na SMAMS, e quem modificou a SMSURB, passando 

parte do planejamento para a SMAMS, foi o prefeito, que disse que não encontrou 

pessoas para coordenar, para tocar o Plano Diretor. Prefeito, não é verdade! Essa 

discussão corre há tempos. O ex-presidente desta casa, o Cassio Trogildo, trouxe 

técnicos da SMAMS aqui, na sua gestão, chegamos a discutir o que estava sendo feito e 

sendo realizado. O prefeito não conhece os seus servidores, nós temos dezenas de 

servidores que têm conhecimento profundo da Cidade, do seu Plano Diretor. Por que o 

prefeito não visita as instituições? Por que não busca na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, uma das mais antigas faculdades de arquitetura e urbanismo do país, que 

tem conhecimento técnico, profissional de altíssima qualidade? Onde está a biblioteca da 

antiga SPM? Digam-me, lideres do governo, onde foi parar a biblioteca da SPM, uma das 

mais consultadas deste País, onde tem acúmulos multivariados na área do urbanismo? 

As experiências que temos, como a da Professora Célia Ferraz, que analisa um livro 

magnífico, o Plano de Melhoramentos, de 1914, que serviu de parâmetro para a 

construção de uma Porto Alegre moderna? Onde está o diálogo? O prefeito fala, inclusive, 

em picotar o Plano Diretor, em apresentar por partes? Mas que ideia de jerico é essa? 

Com todo respeito, isso é ideia de jerico, não é de um prefeito, não é de um estadista! 

Não é de um estadista falar uma barbaridade dessas sobre o Plano Diretor, é de alguém 

que desconhece o que é um plano diretor de uma cidade.  

Eu estou escrevendo, amanhã vou mandar um bilhete para o Sr. Governador Eduardo 

Leite colocando a questão da Região Metropolitana, porque precisamos também de um 

plano diretor das Regiões Metropolitanas. Concordo se a Prefeitura fizer o plano de 
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mobilidade até abril, que é a data-limite, com base no que foi feito até agora, não há 

nenhum problema, não vou criticar, a vida é assim. Agora, falar essas barbaridades do 

Plano Diretor numa reunião da Associação Comercial de Porto Alegre? O prefeito nos 

chamou de bundões. Aqui não tem bundão não, prefeito! Aqui tem gente que pensa, aqui 

tem gente que dialoga com a Cidade! Já coloquei anteontem desta tribuna e coloco de 

novo: esta Casa montará, como sempre fez, a sua Comissão Especial do Plano Diretor, e 

nós vamos nos debruçar sobre Porto Alegre. Nós vamos pegar o Plano de 

Melhoramentos, do João Moreira Maciel, de 1914; vamos pegar os Planos de 1959, de 

1979, de 1999 e a revisão de 2010. Vamos estudar, vamos ao IAB, ao Sindicato dos 

Arquitetos, ao Senge, ao SERGS e, principalmente, às universidades. Os catedráticos, os 

professores, os estudiosos estão na UFRGS, na UniRitter, na PUC, na Unisinos, na 

Fadergs, todas têm curso de arquitetura. Viva Porto Alegre e um novo Plano Diretor 

ousado, transparente. Prefeito, por favor, não falte com a verdade mais uma vez, foi 

vergonhoso! Obrigado. 

(Não revisado pelo orador.) 

 
 


