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VEREADOR ADELI SELL (PT) – Comunicação de Líder, pela 

oposição: Ver. Pujol, presidindo os nossos trabalhos, ainda bem que 

tem gente com bom humor, precisamos de muito bom humor nesta 

tarde em que o governo municipal, por suas lideranças, quer discutir 

vários projetos do governo, e nós sabemos, toda Porto Alegre sabe, 

sempre que vem algum projeto do governo há turbulências no ar, e o 

governo agora está usando alguns subterfúgios pouco republicanos, 

com muita má-fé. Todos aqui sabem da grande luta que nós estamos 

travando na cidade de Porto Alegre sobre o conceito de Mercado Público. Nós estamos 

há muito tempo insistindo que se retome, se faça um conveniamento com a  Associação 

dos Mercadeiros e, de comum acordo entre a Prefeitura e os donos de banca, se faça 

uma gestão compartilhada, e não se faça uma concessão para uma única pessoa; ou, 

como essa ideia de jerico de o secretário Thiago dizer que, no andar superior, tem que ter 

um megaempreendimento de cozinha internacional, ou seja, quer tirar, no canetaço, os 

sete ou oito bares ou restaurantes que fizeram a história do Mercado Público! Nós vamos 

levantar a cidade contra isso, e não venha o Thiago fazer demagogia, dizer que nós 

estamos tendo uma ideia xenófoba, porque ele é de fora! Eu sou forasteiro nesta cidade! 

Eu vim de Santa Catarina! Mas aqui eu falo como porto-alegrense, eu falo como gaúcho, 

porque eu tenho a alma deste povo, eu tenho a alma desta cidade! Este cidadão metido, 

arrogante vem aqui dizer que nós estamos tendo ideia xenófobas, porque ele é de fora. 

Quem ele acha que é? Quem ele está pensando que ele é? É outro Michel Costa, pelo 

jeito, que vem aqui fazer lambança, depois vai embora. Não! Não! Nós temos respeito 

pela cidade! Isso vai ser importante. Eu estou falando isso porque nós estamos passando 

um abaixo-assinado e o povo está aderindo. Se for necessário, com guindaste eu vou 

para a sala do prefeito municipal. Agora, ele manda uma pessoa, segunda vez, travestida 

de jornalista, para fazer entrevista com o pessoal, como se nós fôssemos um bando de 

imbecis, sem preparo para fazer o que nós estamos fazendo. Nós já dissemos que vamos 

acompanhar, sempre que precisar, os projetos que são positivos para a cidade. Na 

sessão passada, eu vim aqui defender um projeto de empréstimo em que eu fui relator e 

assim nós queríamos um pouquinho de respeito desse secretário chamado Thiago, que 

está há três meses em Porto Alegre e se achando o “rei da cocada”. Eu também sou 

forasteiro, eu não sou porto-alegrense, mas eu tenho a alma desta cidade, eu vivo esta 
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cidade desde 1972 e eu respeito as pessoas. Eu não venho aqui dizer que não pode isso, 

não pode aquilo, o secretário não sabia que tinha uma barbearia dentro do Mercado 

Público, no 2º piso. Ele não sabia! O prefeito foi numa reunião dizer, Ver. José Freitas, 

que não pode o Mercado fechar sábado à uma hora da tarde. Mas o que é que isso? O 

Mercado nunca fechou à uma hora da tarde aos sábados. Nunca! Pessoas que não 

conhecem a cidade desrespeitam o seu povo e querem que a gente fique calmo, eu não 

posso ficar calmo diante desta situação, jamais me peçam isso. 

Nós queremos respeito, nós queremos consideração, nós queremos trabalho para 

desenvolver a cidade e é por isso que nós estamos aqui, Ver. Roberto Robaina, falando 

em nome dos nossos partidos da oposição. Que Porto Alegre caminhe para frente, que 

não se faça disputa pela disputa, que se tenha respeito pelas pessoas por que eu tenho 

pelos outros, mas quando me desrespeitam, eu protesto. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


