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

Reginaldo Pujol, na presidência dos trabalhos; colegas vereadoras e 

vereadores; estamos no mês do Outubro Rosa e quero agradecer à 

assessoria do Ver. Hamilton Sossmeier que distribuiu um distintivo 

para marcar este mês que temos que trabalhar na prevenção do 

câncer de mama como em outros meses que estão sendo escolhidas 

outras cores para trabalhar outras questões da saúde. 

Eu, hoje, quero levantar aqui alguns problemas da cidade, o primeiro 

deles quero dizer que a prefeitura lardeou aos quatro ventos a PPP e o PMI do Mercado 

Público, no entanto ela passou um tempo fora do ar, era impossível acessá-la. Hoje fiz um 

teste, consegui acessar o processo, no entanto as pessoas não têm como se pronunciar 

sobre a consulta. Não tem nenhum lugar para que ele possa dizer se concorda ou não 

concorda. Existe um e-mail de toda a secretaria. E digo mais, já disse numa rádio e vou 

dizer aqui de novo, o secretário Thiago foge de mim como o diabo foge da cruz, ele não 

me concede uma audiência. Eu sou vereador, eleito vereador cinco vezes aqui nesta 

Casa, e nenhum secretário, de nenhum governo até hoje negou audiência para mim. É 

verdade que ele vai dizer que não negou audiência, mas isso é muita laje, muita cara de 

pau, porque, por várias vezes, eu pedi audiência ao secretário de Parcerias Estratégicas, 

Ver. Moisés Barboza, e este secretário não nos dá audiência, ou seja, ele tem medo, ele 

não quer debater as parcerias público-privadas, porque eu sou daqueles que votou 

favoravelmente pelas parcerias público-privadas. Agora, o Mercado Público é público aqui 

e no mundo inteiro; não vai ser em Porto Alegre que vão cometer essa barbaridade de 

privatizar. Eu falo privatizar porque esse negócio de concessão do Mercado Público é 

balela pura, absolutamente pura! Mas tudo bem, esse debate não termina hoje aqui. Eu 

apenas quis sinalizar que o secretário Thiago, da Secretaria Municipal de Parcerias 

Estratégicas, não dá audiência ao Ver. Adeli Sell. Eu não sou moleque, secretário, eu não 

sou babaca, e nem sou contra apenas por ser contra, eu estudo a Cidade de Porto 

Alegre. Eu acho que quem tem medo para debater comigo é o secretário, porque ele é o 

ignorante, não sou eu! Vereador Alex, não ficará assim; Ver. Oliboni, vou pautar isso de 

forma mais coletiva com Vossa Excelência, com o Ver. Sgarbossa, com o Ver. 

Comassetto, com a nossa bancada que tem posição clara, definida, sobre essa questão 

do Mercado Público. Nós não vamos nos mixar, nós vamos levar isso às últimas 
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consequências. Nós queremos, sim, quando discutimos aqui os terrenos... Eu disse que 

há vários terrenos públicos que podem ser vendidos, sem nenhuma objeção da nossa 

parte. Agora, temos uma comissão sobre os prédios abandonados – e estamos nos 

encontrando, com a Cagin, que foi instituída no Governo do Fortunati, em 2016, que está 

funcionando. Ou seja, não sou daqueles que criticam este ou aquele governo por birra. As 

coisas que levanto aqui são necessárias. E tem mais: muitas vezes ouço que é preciso 

ajudar a cidade. Pois eu estou ajudando a cidade. Ver. Conceição, meu colega, comecei 

uma campanha, hoje, porreta, pela limpeza e cuidado da cidade, Ver. Sossmeier! A 

limpeza da cidade é responsabilidade do governo? Sim. Do DMLU? Sim, mas é minha, é 

sua, é de nós todos! Vamos fazer a limpeza da cidade e exigir que ela continue sendo 

limpa, é para isso que temos que trabalhar, não só nas campanhas, como fazemos aqui: 

somos todos nós que estamos fazendo a campanha do Outubro Rosa, os 36 vereadores. 

Pela limpeza da cidade, vamos trabalhar de forma contundente. 

(Texto sem revisão final.)  

 

 


