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

Mônica, colegas vereadores, vereadoras, falo em nome da Bancada 

do Partido dos Trabalhadores, do nosso líder, Ver. Sgarbossa, em 

meu nome, e dos vereadores Comassetto e Oliboni. Nos 

manifestamos aqui sobre o caos em que vive Porto Alegre. Sim, um 

verdadeiro caos! Ontem tivemos um ônibus incendiado no Timbaúva, 

um daqueles ônibus que fazem o recolhimento das pessoas. Hoje, às 

11h, depois de várias tratativas com a EPTC, com o 20º BPM, o 

primeiro ônibus circulou pelo bairro com acompanhamento da Brigada Militar. Vejam a 

que ponto chegamos – um caos instalado em Porto Alegre. Aprovamos aqui uma moção, 

dia 03 de julho, pedindo que 50% dos brigadianos permanecessem em Porto Alegre. Qual 

o retorno que temos sobre isso? Nada, por enquanto. Como ficam as pessoas do 

Timbaúva? Muitos não ficam esperando a linha alimentadora, vão caminhando até o 

Rubem Berta, porque têm que chegar cedo ao seu local de trabalho. Nós queremos aqui 

pautar o governo para que nos responda sobre isso, mas o governo não fala. Achei que, 

na última vez, pela dureza das minhas palavras, fosse responder efetivamente o que 

coloquei aqui. Não, ficaram de resmungo pelos cantos. Essa é a postura do governo que 

vai para grande mídia e diz que quer aprovar 40 projetos. E o plenário, toda vez, às 14 

horas, sem a presença da maioria – tem que começar com os líderes do governo. Se o 

governo acha que vai nos atropelar aqui, pode tirar o cavalinho da chuva. Não vão nos 

atropelar! Nós estamos com o povo de Porto Alegre, nós vamos levantar esta cidade 

contra a incompetência do governo! Nós, aqui, somos a voz do povo, do povo da 

Timbaúva, que não tem mais para quem reclamar! Não tem médicos! Agora temos o 

problema dos ônibus, não diferente a situação na Lomba do Pinheiro, depois das 21h, não 

sobe ônibus na Dolores Duran. Olha a subida da Dolores Duran, olha o trecho que as 

pessoas têm que caminhar! E ainda falta iluminação pública, porque essa secretaria da 

iluminação pública é incompetência total e absoluta. Agora, tem o condomínio chamado 

Winter Park, o nome é bonito, só que para você pegar o ônibus efetivamente tem que 

caminhar 20min, porque a linha alimentadora não vem nunca. Eu solicitei a uma pessoa lá 

que me desenhasse rua por rua e ponto por ponto, que quero apresentar aqui numa 

próxima oportunidade e mandar para o diretor Flávio lá na EPTC. Faça-se justiça, ainda 

temos alguns diretores, alguns membros do governo com quem podemos não só 
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conversar, mas até confiar, que é difícil, é difícil. Antes, eu perguntava para o Ver. Alex: 

“Mas o que vem o Adriano fazer de novo na Câmara”? Ele tem um apelido que rola por aí: 

”mister enrolation”, é o próprio “mister enrolation”, enrola todo mundo. Nós estamos aqui 

para cobrar soluções, o transporte coletivo de passageiros de Porto Alegre é uma 

tragédia. Eu estou esperando uma decisão sobre o Alto da Erechim, há promessa de uma 

solução, então me calo sobre essa situação, mas não sobre a grave situação da 

Timbaúva, a situação da falta de ônibus no Winter Park, na Restinga, e a falta de ônibus, 

de noite, na Dolores Duran. E para concluir, há vilas em Porto Alegre em que a buraqueira 

é tanta que você não consegue entrar. Eu quero fazer um desafio aqui para um rali, 

próximo ao seu local de moradia, Ver. Ferronato, se estou bem lembrado, lá no Morro 

Santana. Tenta entrar, vereador, vamos tentar entrar essa semana, nós dois juntos, na 

Vila Laranjeiras, é um horror. Chega de horrores, vamos defender Porto Alegre. Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

   

 


