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

Alvoni Medina, colegas vereadores, vereadoras, falo em nome da 

bancada do Partido dos Trabalhadores  – nosso líder Marcelo 

Sgarbossa, Oliboni e Comassetto –, e venho colocar algumas 

cobranças de questões que são permanentes problemas de nossa 

cidade. Nos últimos dias, recebo diariamente, inclusive domingo à 

noite, queixas sobre a situação do lixo espalhado de ponta a ponta no 

bairro Menino Deus. Não bastasse o lixo que a gente já tem aqui pelo 

Centro Histórico, agora nós temos, no bairro Menino Deus, o lixo escandalosamente 

espalhado por todos os cantos daquele bairro.  

Tem mais, na semana passada, já coloquei aqui e volto a dizer, a situação da Carris. Já 

tem todo um debate que o Robaina levantou algumas vezes sobre a situação dramática 

da Carris. E vou mais longe, desde 2014 a 2018, em todo esse período, a Carris recebe 

um prêmio apenas: Top of Mind. Todo mundo sabe aqui o que é o Top of Mind, é 

simplesmente o nome que todo mundo lembra de transporte coletivo em Porto Alegre. Por 

óbvio, tem 1/4 do transporte, todo mundo vai se lembrar, evidentemente, da Carris, 

porque as outras não têm mais nome,  é Sudeste, Nortran... Ou seja, não tem mais selo 

de qualidade, a pessoa que cuida da qualidade é cargo de confiança, recebe R$ 10 mil 

por mês, e não tem selo de qualidade, prêmio, que é bom, que recebia a Carris, ano após 

ano, inclusive, da melhor empresa de transporte coletivo do País... Hoje é ônibus 

quebrado por todos os lados.  

Não bastasse isso, temos a situação dramática da educação básica. É uma pauta, Ver. 

Alex, que eu solicitei sobre o repasse para as creches comunitárias. Temos problemas na 

educação básica. Várias e várias vezes, o secretário municipal de educação foi convidado 

e não veio para prestar contas de outras situações como, por exemplo, no segundo 

semestre do ano passado, da falta de professores, principalmente, na Zona Sul de Porto 

Alegre. As senhoras e os senhores devem poder enxergar em seguida, pela TVCâmara, a 

garotada, os jovens estudantes do Liberato Salzano!  

 

(Manifestações nas galerias.) 
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VEREADOR ADELI SELL (PT): Tem décadas de exemplar educação na cidade de Porto 

Alegre. Exemplar! Assim também nós temos a Escola Municipal de Ensino Médio Emílio 

Meyer, as duas escolas de ensino médio em Porto Alegre bancadas pela Prefeitura. É 

verdade que quem tem que cuidar, antes de mais nada, do ensino médio é o governo do 

Estado. Mas eu não posso, pura e simplesmente, do dia para a noite, dizer que não vai ter 

mais ensino médio na Emeb Dr. Liberato Salzano Vieira Da Cunha. Não dá para fazer 

isso, tem que discutir com a comunidade. A comunidade da Zona Norte é grande, ela é 

imensa, todo o Sarandi e adjacências, e ela clama por uma única questão: a permanência 

do ensino médio na Liberato. É por isso que eu os saúdo na primeira intervenção desta 

tarde pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Já tenho me envolvido e vou me 

envolver cada vez mais na defesa da educação. Já anuncio que agora, no dia 30, vocês 

vão ver vários partidos políticos, personalidades, todos juntos sob uma mesma faixa, 

unidos pela educação. A educação está unindo, Comassetto, Oliboni, Robaina, amplos 

setores da sociedade brasileira. Foi assim no dia 15 e será novamente no dia 30, e eu 

não tenho dúvida de que, no dia 30, unidos pela educação, vamos estar mais uma vez 

nas ruas, junto com a Escola Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, importante escola da 

Zona Norte da nossa cidade.  

Vejo a comunidade aqui presente, vejo professores e vejo alunos em defesa da 

educação, da educação de qualidade, do futuro da Nação. Viva a Emeb Dr. Liberato 

Salzano Vieira Da Cunha! Obrigado. (Palmas.) 

(Texto sem revisão final.)  

 

 


