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VEREADOR ADELI SELL (PT) – Comunicação de Líder: Ver. 

Mendes Ribeiro, presidindo os trabalhos na tarde desta segunda-

feira, 15 de abril; uma saudação especial ao colega Billy Haag, que 

está aqui em substituição ao Engº Comassetto; meu colega líder 

Marcelo Sgarbossa; Oliboni, que nesta semana tem grandes tarefas 

pela frente, como sempre, há muitos anos, há três décadas, no Morro 

da Cruz – viva Porto Alegre com sua tradição e sua cultura. Eu quero 

tratar aqui de temas preocupantes da cidade de Porto Alegre, Billy 

Haag. Hoje, a comunidade de Monte Cristo, especialmente da sua querida escola, levou 

um susto: pichações, ameaças pela falta de guarda, entraram encapuzados e picharam o 

colégio, a grande escola Monte Cristo em Porto Alegre. Fato preocupante, insinuando que 

uma Suzano poderia se repetir ali. Eu já mandei agora um WhatsApp para o secretário 

estadual de segurança pública, o delegado Ranolfo Vieira, porque eu tenho a convicção 

de que o delegado vai olhar com cuidado para essa questão; quem sabe possa, depois, 

acionar a delegada chefe de polícia Nadine. Isso é preocupante, não é mais uma questão 

atinente à Secretaria de Educação, mas essencialmente à segurança pública, já que o 

secretário de educação, todos nós conhecemos, não se digna nem a vir a esta Casa, 

apesar dos convites; agora, só sob convocação, e acho que no próximo período terá que 

ser trazido aqui sob vara.  

Dito isso, quero lembrar o abandono da Cidade. Vocês conhecem a Erechim, uma longa 

rua de Porto Alegre, subindo o morro Nonoai. Lixo, lixo e lixo no final da rua, e a rua que 

segue a Erechim, apesar de duas vezes aprovado o recurso no Orçamento Participativo, 

ela continua esburacada, sem qualquer conservação. Se tivessem cumprido o seu 

asfaltamento... Agora, também, sou obrigado a reconhecer que, a pedido meu, ali na 

mesma Chácara Sperb, estão refazendo as chamadas escadarias. Portanto, aqui, louvo a 

atitude do secretário Luciano Marcantônio. Eu sou daqueles que critico, mas quando o 

governo faz Moisés Barboza, eu também reconheço. Isso é importante, eu gostaria que V. 

Exa. colocasse isso como um dos princípios norteadores da nossa atividade.  

Nós enfrentamos, dias atrás, a questão dos servidores públicos. Discuti com o colega 

Robaina, que levantou a questão da frente parlamentar em defesa do nosso HPS, que 

tem o nosso total e restrito apoio; estamos conversando para reativar, Ver. Prof. Alex 

Fraga, a frente também do serviço público, mais ampla, mais globalizadora, e  quero 
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contar com a parceria da bancada do PSOL, que deu continuidade ao pedido da 

vereadora do PCdoB, na época, Jussara Cony. Portanto, estamos pedindo uma 

reativação desta frente parlamentar. 

Quero aqui, também, fazer um reconvinte aos meus colegas vereadores, já mandei um 

convite no grupo de vereadores, vou repetir, para a próxima reunião da Frente 

Parlamentar de Incentivo à Leitura. Agradeço à Ver.ª Lourdes Sprenger que marcou 

presença com a sua assessoria, na sexta-feira, na magnífica reunião que conseguimos 

fazer da Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura. Estou impressionado como estamos 

conseguindo agregar pessoas e assuntos e temas que estão se desenvolvendo 

plenamente. Eu tenho certeza que os colegas vereadores terão uma grata satisfação em 

compor e participar da Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura muito importante, porque 

retomamos o Plano Municipal da Leitura, a questão do fundo municipal, enfim, estamos 

dando passos significativos nesse sentido. 

Finalmente, Ver. Mendes Ribeiro, quero dizer que, atento com as questões da Cidade, a 

Lei Geral dos Táxis seja respeitada,  o prefeito não respeita, nós vamos ter que nos 

digladiar no próximo período por outros meios que não apenas os meios das nossas 

reuniões na CCJ. Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 

 


