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VEREADOR JOÃO CARLOS NEDEL (PP) – Comunicação de 

Líder: Sr. Presidente, Ver. Alvoni Medina, vereadores, vereadoras, 

vocês sabem que eu raramente ocupo esta tribuna, mas dentro do 

meu papel fiscalizador na nossa cidade, fiscalizador do Executivo, 

estive visitando duas obras. Uma é a obra da passagem de nível 

Dom Cláudio Colling, que ainda está inconclusa – ela dá passagem, 

mas está incompleta há anos, ou seja, está na hora de ser 

completada. (Mostra fotografia.) Senhoras e senhores, vejam a 

diferença de investimento privado e investimento público! Em cima, é investimento 

privado, um prédio bonito; embaixo, uma demonstração da obra pública inacabada, 

dinheiro do povo, nosso, mal aplicado. Aí, eu fui para outra obra – eu sou independente, 

mas o prefeito nos jogou na posição do mais baixo nível. Eu fico triste com isso. 

 

(Aparte antirregimental.) 

 

VEREADOR JOÃO CARLOS NEDEL (PP): Não, é que vocês não são de baixo nível, nós 

somos. Senhoras e senhores, essa é a passagem de nível Mendes Ribeiro Filho, pai do 

nosso vereador, grande deputado da nossa cidade, do nosso Estado – Mendes Ribeiro 

Filho –, onde a iniciativa privada bancou pessoalmente a possibilidade de realizar essa 

passagem de nível. Houve doação de investimento privado para a cidade e lá está obra 

inacabada, os acessos, os detalhes estão aí. Olhem, só, como pode acontecer? A 

passagem de nível Mendes Ribeiro Filho, nosso deputado, está lá inacabado – essas 

fotos são de segunda-feira, do nosso feriado, quando lá eu estive.  

Ainda tem mais um exemplo de uma obra privada que aí está, a obra privada e embaixo 

está a obra pública dos nossos recursos aplicados. Então, qual é a minha intenção? Que 

a obra seja continuada, que essas duas passagens de nível sejam concretizadas, porque 

a cidade precisa, o trânsito está em dificuldade e nós queremos que isso seja recuperado. 

Circulam diariamente, em Porto Alegre, um milhão de veículos, nos dias de semana. E 

nós vimos que, Ver. Reginaldo Pujol, em qualquer horário que se circule por Porto Alegre, 

nós temos problemas de trânsito e as obras estão aí paralisadas, que podem ser muito 

bem continuadas e que realmente sirvam à nossa comunidade. E os recursos públicos, 
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Sr. Presidente, Ver. Alvoni Medina, sejam realmente bem aplicados... (Som cortado 

automaticamente por limitação de tempo.)  

(Texto sem revisão final.)  

 


