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VEREADOR NELCIR TESSARO (DEM) – Comunicação de Líder: 

Sr. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, público que nos 

assiste; venho a esta tribuna, no dia de hoje, não para entrar nessa 

discussão, nesse grenalismo, não é meu tipo entrar nesse tipo de 

discussão porque a gente vê coisas nas galerias que aparentemente 

são uma coisa, mas o significado é outra. Venho falar de uma 

questão que me preocupou no final de semana. Tivemos um dia de 

verão, nesse domingo, e tivemos na nossa, orla do Gasômetro, 

milhares de pessoas aproveitando aquela tarde maravilhosa de 30º, enfim, as pessoas se 

reencontrando com o verão. Mas a minha preocupação é o pós que ficou no final da 

tarde, noite e nessa manhã de hoje: o lixo. O lixo que foi depositado naquele local em que 

as pessoas que frequentaram não se preocuparam em colocar nas lixeiras, são 40 lixeiras 

que têm na orla do gasômetro, patrocinadas pela Uber. A maioria do lixo estava no chão 

colocado em toda a extensão, inclusive, desde o estacionamento na entrada do 360. As 

lixeiras ali colocadas são muito pequenas, elas não comportam porque as pessoas levam 

latinhas de refrigerante, de cerveja para aquele local, a própria embalagem das bebidas e 

não tem espaço para colocação desse lixo dentro das lixeiras que foram colocadas no 

entorno. Então queremos pedir aqui, acho muito importante, primeiro, para a população, 

lugar de lixo é na lixeira. Se não tem lixeira no local, pega uma sacolinha e leva para sua 

casa ou larga em outra lixeira mais próxima. Aqui também na Rua João Alfredo, todas as 

segundas-feiras de manhã, a gente vê o que acontece na Cidade porque já começa no 

sábado, à noite, e, no domingo, continua o lixo exposto porque as pessoas não se 

preocupam em colocar o lixo no lixo. Aí é um grande problema. Peço aqui 

encarecidamente ao Executivo, essa pareceria muito importante com a Uber, que solicite 

a Uber que coloque lixeiras maiores e nos pontos de preferência onde tem maior 

concentração de pedestres, das pessoas que ali estão hoje aproveitando o por do sol, 

para assim nós evitarmos que ali ocorra o que ocorreu no final de semana. Mais dois 

assuntos também me preocupa, quero falar ao líder do governo que encaminhe à EPTC. 

Temos um estacionamento ao lado do Shopping Praia de Belas, na Borges de Medeiros. 

Ali existe um estacionamento privatizado para duas famílias, são dez pessoas que 

cobram entrada e tomam conta, inclusive proporcionando estacionamento no meio. Fica 

em frente ao Praia de Belas, esquina com a Av. Ipiranga, onde era o estacionamento da 
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SMAMS. Eu peço que coloquem, nesse estacionamento, área azul, rotativo, para que se 

possa favorecer a Prefeitura e não os que estão hoje ali achacando as pessoas, que são 

obrigadas a dar uma retribuição financeira, senão seus veículos não saem perfeitos. 

Outro local muito importante para a comunidade – o Ver. Janta tem o diretório nesse local 

– é o Largo da Epatur. A comunidade do entorno quer que volte o estacionamento ali. Já 

foi um estacionamento pago com rendimento para a Prefeitura Municipal. Alegaram que o 

Largo Zumbi dos Palmares não pode ser explorado. Como não pode ser explorado? Ser 

explorado por quem? Pelas pessoas que estão hoje explorando todo mundo? Pelas 

pessoas que, todas as noites, fazem churrasco lá, fazem baderna? Os moradores, onde 

tem aquela pracinha, em frente ao nº 142, não podem suportar o barulho à noite. Os 

motoristas de aplicativos estacionam ali todas as noites, fazem churrasco, festa, samba 

ao ar livre sem uma fiscalização. Ali tem que interceder o Município. Peço que se coloque 

área azul tanto no Largo da Epatur como na esquina da Av. Ipiranga com a Av. Borges de 

Medeiros. Obrigado, senhoras e senhores. 

(Texto sem revisão final.) 

 

  

 


