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VEREADOR NELCIR TESSARO (DEM) – Comunicação de Líder: 

Sra. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, público que 

nos assiste, cumprimento o pessoal da Associação da Protásio Alves, 

do Petrópolis, que nós já tivemos a oportunidade de falar na quarta-

feira. Eu sei que hoje é o dia de nós falarmos, justamente, sobre esse 

problema do inventário, que essas casas listadas do patrimônio, que 

estão aqui sendo, de uma forma ou de outra, retiradas, usurpadas de 

seu poder. 

Mas eu venho aqui a esta tribuna para falar de um assunto diferente hoje. No final de 

semana eu fui procurado por moradores do Bairro Cristal, porque há um movimento muito 

grande para a retirada da 20ª Delegacia de Polícia da Av. Icaraí. Há uma ordem de 

mudança desta delegacia para a Correia Lima, e vai ficar aquele bairro todo sem a 

proteção policial, que é um bairro movimentadíssimo pela sua localização que é próximo 

ao Barra Shopping. Os moradores já apresentaram quase 1.500 assinaturas contra essa 

mudança. E nós também vamos mandar um pedido para a Secretaria da Segurança, do 

nosso vice-governador Ranolfo Vieira, para saber o motivo que está sendo retirada aquela 

delegacia daquele local, que é um ponto estratégico e atende toda aquela região de Porto 

Alegre. Acho que não se pode tirar do meio da população o local ou a delegacia de 

polícia, aquela que dá a sensação de segurança, e a segurança daquele local. Nós 

queremos nos somar a esse abaixo-assinado, estamos mobilizados e peço aqui aos 

nobres vereadores, que são da segurança pública, Ver. Rafão e Ver. Conceição, que 

possamos interceder junto ao governo do Estado para que não faça essa mudança que 

pode prejudicar a população de Porto Alegre retirando a 20ª Delegacia daquele local. 

Esse é um tema. O segundo, ontem, recebemos a Brigada Militar, numa reunião, na 

Restinga, que se propõe a fazer, na região sul e Extremo-Sul de Porto Alegre, passando 

ali da Hípica para frente, um atendimento e implantar naquele local a segurança 

monitorada, o cercamento eletrônico. Argumentei com a Brigada Militar, que atende a Vila 

Restinga, Lami, Belém Novo, sobre os custos dessa implantação, e a proposta é de que 

não custa mais do que 15 mil reais para o Executivo municipal. Eles só precisam de 

telões, de umas câmeras, parceria, que já existe, de construtoras locais que lá fazem os 

seus empreendimentos imobiliários e da Associação Comercial da Restinga que, nesse 

projeto, emprestaria a vigilância de suas câmeras instaladas em toda a Restinga ou Zona 
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Sul, para que eles possam conectar e fazer ali o cercamento eletrônico. Assim, vai se 

constatar os veículos que ali entram e saem, porque basicamente temos quatro entradas 

principais para o Extremo-Sul e para o Sul da nossa cidade, e pode se evitar fazendo pela 

Juca Batista, Edgar Pires de Castro, João Antônio da Silveira e lá por Itapuã, Viamão. 

Fechando esse cerco das quatro principais vias de Porto Alegre, a situação da segurança 

pública da Zona Sul pode ser garantida aos seus moradores, porque elas vão ter um 

controle da entrada e saída de carros roubados imediatamente o cercamento eletrônico 

local tomar conhecimento e comunicar às autoridades policiais. É tão pouco dinheiro 15 

mil reais que vale a pensa investir. Nesta semana, vamos receber o projeto detalhado e 

vamos encaminhar para a Secretaria de Segurança Municipal tendo em vista que há 

dificuldade no Estado, mas o Município pode, sendo de baixo recurso, fazer essa 

implantação. Darmos maior segurança é o que queremos para a nossa cidade de Porto 

Alegre e principalmente para a região sul que é muito afastada do nosso centro de Porto 

Alegre. Vamos em seguida votar o inventário para facilitar a vida de todos. Muito 

obrigado.  

(Texto sem revisão final.) 

 


