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

Ver. Alvoni Medina, que preside os trabalhos; caríssimo Ver. Mauro 

Pinheiro, líder do governo, que vai nos passar as informações que 

acabou de colocar aqui na tribuna; eu uso hoje esta tribuna em nome 

da liderança do Partido dos Trabalhadores para colocar uma situação 

dramática em que vivem os ambulantes do triângulo da Assis Brasil. 

Eu tenho em mãos aqui mais de mil assinaturas de usuários do 

triângulo que pedem uma solução para esses trabalhadores que 

vendem lanches e alguns produtos ali. Eu, há quatro, cinco meses, fiz uma reunião com o 

diretor de Indústria e Comércio, o Luís Antônio, inclusive propus a ele, cheguei até fazer 

um modelito, um desenho de como eu achava que deveria organizar os ambulantes lá, 

até porque eu sou uma das pessoas, junto com outros vereadores, que estão 

empenhados em resolver o problema do triângulo e sua cobertura. Agora nós tivemos a 

notícia recente, à qual estamos atentos. Tentei, agora, falar com o Ver. Luciano 

Marcantônio, mas como ele perdeu o seu pai ontem, não está na secretaria para discutir a 

questão da obra. Estou tentando, já recebi um retorno do Eduardo Cidade, que é o 

secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, que vai tentar verificar essa 

situação. Eu só quero uma coisa: uma solução, não nos serve enrolação. Até esse 

momento, Mauro, com todo o respeito, eu tenho ido conversar com o secretário de 

Desenvolvimento Econômico, até porque eu não fujo da responsabilidade de ex-secretário 

– e aqui comigo tem vários ex-secretários: o Goulart, o Valter, o Cecchim, o Pujol, e nós já 

passamos por essas secretarias, sabemos da importância que têm. É um serviço bem 

organizado, eu estive, recentemente, durante o dia e no entardecer, já no início da noite, 

lá no triângulo. É uma situação dramática a do triângulo, e esses trabalhadores, eu vejo 

que, desde 5h30min, 6h, muitas pessoas se valem exatamente da corrida de ir tomar 

aquele cafezinho que não conseguiram esquentar em casa, de pegar um salgadinho, um 

lanche, um doce, para irem para o seu trabalho. Nós temos que ter uma responsabilidade 

com vocês, trabalhadores desse serviço de comida de rua, como nós denominamos 

atualmente. Estão aqui em nosso plenário acompanhando, Ver. Robaina, trabalhadores lá 

do triângulo. Nós não queremos delongas, porque, inclusive, como o prazo findou, 

queremos pedir, encarecidamente, que o líder do governo peça para que se suspenda 

imediatamente essa decisão, até que façamos uma reunião emergencial com o secretário 

Cidade. Ele não pode se queixar, Mauro, de mim, porque eu, inclusive, o procurei e fiz um 
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conjunto de propostas – e V. Exa. me conhece desde os áureos tempos da antiga SMIC, 

como nós trabalhamos sempre em sintonia com a sociedade em geral. Nós queremos 

solução. Nós estamos aqui para isso. Eu estou aguardando o telefonema da secretaria 

para lá pautar uma reunião. E os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui conhecem 

o nosso estilo de trabalho, que é a busca de soluções. Aqui, em alguns momentos, há 

alguns discursos altos, às vezes até gritados, com pouca solução, mas nós buscamos 

soluções efetivas para o triângulo da Assis Brasil. Foi assim que nós lutamos para a 

cobertura, foi assim que nós pressionamos formas justas, legais e leais, e, assim,  Mauro 

Pinheiro, líder do governo, trabalhamos nessa questão.  V. Exa. é da região, conhece 

bem a situação, espero que V. Exa. e outros vereadores se juntem a nós para uma 

solução. Nós podemos ter uma solução, porque verifiquei, em várias partes dos estudos 

que venho fazendo, a necessidade da condução que nós temos para resolver essa 

questão. Por isso acho fundamental ter esse diálogo nesse momento. Acho que já temos 

uma resposta; se for assim, melhor ainda. No dia 19 de março, às 9h, temos reunião 

agendada com o secretário Cidade. Portanto, Mauro Pinheiro, líder do governo, está 

agendada a reunião, peço que V. Exa. suspenda provisoriamente a suspensão, porque 

isso já é no início da semana, e que nós possamos fazer uma  boa reunião.  

Eu avisei todo mundo, acho que ninguém se opõe se outros vereadores quiserem 

participar... (Som cortado automaticamente por limitação de tempo.) (Presidente concede 

tempo para o término do pronunciamento.) Concluo, Ver. Alvoni, agradecendo a V. Exa. 

pela tolerância. Agradeço a presença do pessoal do triângulo da Assis Brasil, que sempre 

tem se portado de uma forma ordeira, compromissada. Eu sei que os produtos de vocês 

são muito bons, e o povo vai agradecer. Mil pessoas aqui estão pedindo que vocês 

permaneçam. A forma de ficar não somos nós que vamos determinar, o governo pode 

achar boas soluções, inclusive eu fiz sugestões nesse sentido.  Muito obrigado, 

esperamos uma vitória da cidade de Porto Alegre, dos usuários do transporte coletivo, 

que buscam seu lanche na madrugada ou no fim da tarde, e a vocês, doze ambulantes, 

que estão lá, que sustentam mais de 40 pessoas e suas famílias. Sucesso para todos 

nós,  muito obrigado, uma boa quinta-feira!  

(Não revisado pelo orador.) 

 

 
 


