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

Mônica Leal, nosso digna Presidente, queria cumprimentar de modo 

especial o Sr. Ciro Gomes, representante do Partido Democrático 

Trabalhista; cumprimentar a bancada do PDT, Ver. Mauro Zacher, 

Ver. Bosco, Ver. Márcio Bins Ely, o Pompeu, pela presença. Quero 

dizer que, numa boa hora, me coube falar em nome do meu partido, o 

Partido dos Trabalhadores, para dizer da importância do Ciro Gomes 

na discussão da democracia do País, não só porque foi candidato a 

Presidente da República, mas, terminado o pleito, sempre esteve nos grandes debates da 

Nação brasileira. Estudioso da economia deste País, mais do que nunca, depois do que 

nós vimos ontem no Congresso Nacional, é preciso debater que país nós queremos, qual 

o modelo de desenvolvimento, Ver. Mauro Zacher, que nós queremos para o Brasil. 

Lembro aqui a figura de Celso Furtado, lembro aqui também de alguns trabalhistas 

históricos, Fernando Ferrari, entre outros, que sempre colocaram algumas questões de 

princípios sobre a economia do País, sem esquecer do João Goulart. Se as reformas de 

base tivessem vingado, este País estaria disputando a liderança mundial dos países do 

porte do Brasil. Mas hoje, infelizmente, há quem prefira novamente nos submeter ao 

governo americano, brigamos com um dos maiores consumidores do Brasil, que é a 

China, e, por questões ideológicas tacanhas, ficamos afrontando os países asiáticos, em 

especial aqueles de orientação muçulmana. Erros após erros! Uma visão rasteira da 

política, uma visão rasa da economia, mas nós temos, no Brasil, pessoas como Ciro 

Gomes, que está aqui. Não por estar na presença de V. Exa., os vereadores Mauro 

Zacher e João Bosco Vaz sabem do meu apreço por V. Exa. e sabem das minhas 

posições, inclusive aqui, antes da chegada de V. Exa., eu me referia a alguns problemas 

locais lembrando a figura do Assis Brasil, um liberal dos quatro costados. O nosso 

vereador liberal Ricardo Gomes gostou muito da minha fala, mas o fiz porque acredito que 

o Rio Grande do Sul conseguiu chegar aonde chegou porque teve Assis Brasil. Não 

tivesse ele, seríamos um Estado muito pior; e hoje nós não estamos bem, porque aqui há 

uma grenalização. Aqui há dois times de futebol. Parece que só existem esses dois, mas 

havia muitos outros times bons aqui, mas tudo virou Gre-Nal, parece que no estado de V. 

Exa. as coisas são diferentes, são bem diferentes, até no futebol, pelo que eu sei, não é 

muito minha área, há outros aqui que são craques no futebol.  
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Voltando ao tema da economia, Ciro Gomes, eu queria que V. Exa. continuasse com 

esses grandes debates, e aqui eu vou apontar, se depender da minha velha militância, eu 

estou fazendo 66 anos agora, vim muito jovem de Santa Catarina para Porto Alegre, 

conheço a cidade como poucos, e digo que é preciso uma grande frente para que em 

2020 se possam disputar projetos da cidade. Projetos! Não estou fazendo campanha 

eleitoral, estou discutindo o futuro de Porto Alegre, o financiamento da cidade. Dias atrás, 

numa mesma faixa, estávamos nós, unidos pela educação, o PDT, PCdoB, PSB, PSOL e 

PT, cinco partidos. Já tivemos mesa de reuniões e bons debates. Quando Comassetto 

está, sempre tem vinho, graças a Deus, não é Mauro? O Oliboni, nosso vice-líder da 

oposição, PT e PSOL são partidos de oposição aqui. Quero dizer, orgulhosamente, para 

nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, aqui presentes, que nós queremos trilhar 

novos caminhos, mas nós não queremos mais, Mauro Zacher, uma grenalização, como 

disse antes, entre o Legislativo e o Executivo, pois tudo o que surge daqui o prefeito não 

gosta, o prefeito não aceita. O Legislativo é um poder independente, tem de ter 

autonomia, e, felizmente, a nossa Presidente Mônica tem dado essa garantia de espaço 

democrático de discussão nesta Casa. A Mônica sabe o quanto eu louvo e prezo essa 

questão.  

Portanto, aqui, numa boa hora, num bom momento, nós recebemos a sua visita, Ciro 

Gomes, e eu, em nome da minha bancada do Partido dos Trabalhadores, quero 

cumprimentá-lo e esperando que continue essa boa peleia, porque nós estamos juntos 

nessa mesma peleia. Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


