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VEREADOR CLÁUDIO CONCEIÇÃO (DEM) – Comunicação de 

Líder: Senhores, eu estava ouvindo atentamente a fala do colega 

Adeli Sell, e a fala dele é por demais filosófica, romântica, essa fala 

do vereador me remeteu à minha infância. De verdade, sou de um 

tempo em que as praças de Porto Alegre eram um dos melhores 

lugares para se estar. Era lugar da congregação da família, era onde 

as crianças desfrutavam do espaço, e o Ver. Adeli falou aqui que é 

maravilhoso respirar o ar das praças. Mas infelizmente eu preciso 

questioná-lo: de que praça ele está falando que tem esse cheiro?  Porque hoje as praças 

de Porto Alegre não tem esse cheiro que ele estava tentando nos arremeter. Hoje as 

praças de Porto Alegre tem cheiro de maconha, tem cheiro de lixo, as praças de Porto 

Alegre não tem mais as crianças desfrutando, as famílias! As praças de Porto Alegre 

viraram ponto de comércio de drogas, de traficantes – a grande maioria das praças! Eu 

preciso perguntar: de que praça ele está falando?  

Eu queria poder mostrar um vídeo, esta semana e na outra eu estive visitando algumas 

praças, porque estive estudando esse projeto, precisei me apropriar desse projeto para 

ver se, de fato, era justo ou não. Eu não estou aqui para ser bonzinho, eu estou aqui para 

ser justo. O meu voto não é um voto para ser aplaudido, mas é um voto para ser 

coerente. Olhem só as praças de Porto Alegre. 

 

(Procede-se à apresentação de PowerPoint.) 

 

VEREADOR CLÁUDIO CONCEIÇÃO (DEM): Isso aqui é no Morro da Cruz. Na semana 

passada eu estive em praças no Morro Santa Tereza. Então são realidades diferentes de 

que nós estamos falando. De que praças nós estamos falando? Então eu vejo, sim, que o 

poder público hoje não consegue mais cuidar; se não consegue, nós precisamos dar para 

quem pode cuidar. E esse projeto é um projeto... Mais alto. V. Exa. está segurando o meu 

tempo, não é? 

  

(Manifestações nas galerias.) 
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PRESIDENTE ALVONI MEDINA (PRB): Por gentileza, pessoal, depois que o Vereador 

concluir, vocês podem falar. Obrigado. 

 

VEREADOR CLÁUDIO CONCEIÇÃO (DEM): Eu não sei a qual interesse esse grupo está 

representando, porque, certamente, não representa as comunidades carentes de Porto 

Alegre, as crianças que precisam. É justo as nossas crianças irem para as praças e os 

brinquedos estarem depauperados, estragados? É mais do que oportuno - e já estamos 

atrasados nesse processo – que as praças de Porto Alegre precisam, sim, ter o cuidado e 

a atenção. E a emenda do Ver. Moisés é oportuna, porque ela nos garante que não 

haverá cobrança de ingresso. As crianças vão poder, sim, desfrutar das praças, de 

equipamentos, de academia, de balanço, de todas as formas, sem cobrança de ingresso. 

O cuidado às praças já, já e já! Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


