SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA
039ª SESSÃO ORDINÁRIA 09MAIO2019
VEREADOR ADELI SELL (PT) – Comunicação de Líder: Ver.ª
Mônica Leal, colegas, nós temos que nos pautar por questões muito
vinculadas a Porto Alegre. Hoje eu tive a oportunidade de fazer duas
agendas com a Presidente Mônica Leal recebendo pedidos de
agenda para questões muito concretas, muito reais e muito pontuais.
Obrigado, Presidente.
Aqui, antes levantei a questão do T1. Ver. Moisés Barboza, por favor,
traga-nos, até segunda-feira, o que querem fazer. Encontrei um
senhor idoso que já deixou com o Ver. João Carlos Nedel, deixou com o Ver. Márcio Bins
Ely, que vão mexer com o T1. A EPTC e a Carris têm que discutir conosco, porque aqui é
a nossa área, a gente sabe quem usa, quem não usa, qual o problema que tem, qual o
problema que não tem. Por favor, vereador!
Outra questão, nós precisamos ter uma atenção com a questão dos moradores de rua.
Estive com a Comandante Nádia, com o Ministério Público e nós temos um compromisso
de que faremos uma reunião com o pessoal de Florianópolis, que teve uma experiência
interessante com a questão dos moradores de rua. Ontem, fui cobrado por várias pessoas
que na Praça da Matriz a situação está insustentável. Por sinal, tem uma reunião hoje da
Associação do Centro, às 19h30min, na Rua Espírito Santo, nº 85, na parte debaixo da
Catedral, para tratar desse e de outros temas do Centro Histórico. Está demais, a
situação está assustadora com a miserabilidade, com o desdém, com o abandono das
pessoas. Temos que tratar disso com muito carinho, Ver.ª Fernanda, isso é muito
importante para a cidade de Porto Alegre.
Outra questão, os buracos. Fiquei sabendo, dias atrás, que a DCVU – Divisão de
Conservação de Vias Urbanas, saiu da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana, Ver. André Carús, e foi para a Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos – secretaria esta que já tem dificuldades, muitas dificuldades. Agora a
responsabilidade dos tapa-buracos é da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Eu já
demandei três vezes, tem duas crateras imensas na Rua Demétrio com a Rua Espírito
Santo, antes que aconteça uma tragédia, não sei o que vai haver. Hoje enviei um dossiê
fotográfico da região do 4º Distrito: Doutor Timóteo e as ruas adjacentes. É um caos,
buracos, sinalizações, e passa semana, entra e sai semana, tudo continua a mesma
coisa.
pág. 1

SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA
039ª SESSÃO ORDINÁRIA 09MAIO2019
Sobre a questão dos táxis. Ver. Toninho do Taxi, que está aqui presente, nosso vereador,
temos que resolver essas questões; Bins Ely, eu sei que deixaram um documento para
Vossa Excelência sobre o T1, vamos pegar junto – Nedel, Bins Ely, Adeli – e estou
falando com o Moisés. É uma questão da cidade, a cidade para as pessoas, não se trata
de uma disputa, trata-se de mostrar o que é preciso fazer, e a Prefeitura tem que agir
imediatamente. Essas são questões importantes que têm que serem tratadas na cidade.
Arborização: o Ver. Carús organizou, mobilizou na COSMAM uma reunião sobre a
questão das podas e dos problemas das árvores. Havia pessoas, inclusive da
comunidade, que trouxeram informações – estava presente o secretário Maurício
Fernandes que se comprometeu com algumas questões. Eu passei o que foi feito com
algumas árvores na Rua Dom Pedro II – tem que saber se era para tirar ou não, como
tirar; as da Av. Ipiranga foi explicado mais ou menos, mas precisa ter detalhes sobre
essas questões, para a gente passar para as pessoas: isso era uma árvore que estava
danificando; agora, a árvore que está danificando a biblioteca no Parque Alim Pedro,
ninguém mexe – e é exótica, suas raízes estão entrando debaixo do prédio, já levantaram
o assoalho; arrebentou tudo com a última chuvarada, molhou todos os livros, e não se
mexe naquela árvore, é uma árvore exótica. Vamos tirar aquelas raízes, vamos tirar
aquela árvore e fazer um replantio com árvores nativas. Inclusive sugeri ao Ver. Carús
convidar o Flávio Barcelos de Oliveira, que trabalhou por 40 anos na SMAM, um
especialista que traz, desde a história do Edvaldo Pereira Paiva e de outros grandes
nomes da história ambiental de Porto Alegre, para nos ajudar. Na próxima reunião da
COSMAM, que está prometido para trazer a CEEE, a SMAMS, Carús, convide este
técnico e outros que Vossa Excelência queira trazer para a ajudar a cidade de Porto
Alegre evoluir e ter sustentabilidade. Muito obrigado.
(Texto sem revisão final.)
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