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

Lourdes Sprenger, conduzindo os trabalhos nesta tarde, colegas 

vereadores e vereadoras, é importante para quem circula diariamente 

pela cidade, estar aqui neste momento, nesta quinta-feira, que é um 

dia propício para a gente discutir as questões da cidade, colocar que 

do jeito que está não pode ficar. O prefeito não contente em acusar a 

Câmara de Vereadores sobre aumento da tarifa do transporte coletivo 

de passageiros, e isso não é verdadeiro, a culpa é dele, 

absolutamente dele, que não controla os contratos, que não estão sendo respeitados, 

houve uma licitação. O prefeito veta sistematicamente projetos das senhoras e dos 

senhores vereadores. Aqui nós aprovamos, Ver.ª Mônica, um projeto sobre as empenas 

cegas, um projeto que dava continuidade a um debate que fizemos aqui com a 

participação do próprio governo sobre o mobiliário urbano e a propaganda ao ar livre; o 

prefeito vetou. Está agora na CCJ para a análise do veto. Nós vamos derrubar o veto, 

porque o prefeito quer simplesmente acabar com as empresas de publicidade do 

mobiliário urbano locais para privilegiar uma única empresa transnacional que é a Clear 

Channel, a quem ele deu de mão beijada, porque não obedeceu aos trâmites legais e, 

para algumas coisas, nós não estamos vendo uma ação de quem tem que fiscalizar a 

legislação como é o caso do mobiliário urbano, especialmente dos relógios. 

Evidentemente que isso vai esculhambar, vai atacar completamente as empresas locais. 

Nós vamos pelear às últimas consequências para que isso não vingue, e aqui tem alguns 

vereadores que historicamente têm trabalhado esse tema como o próprio Presidente da 

Casa, o Ver. Reginaldo Pujol. Antes se falava na questão dos serviços, não é só na Praça 

Ararigboia que falta energia, que está às escuras, na Zona Sul também, tem um outro 

centro de convivência que está tudo escuro no seu entorno. No alto da Rua Erechim, 

bairro Nonoai, o caminhão não chega para recolher o lixo e está sendo criado um criatório 

de todos os insetos – moscas – possíveis e imagináveis, trazendo transtorno para a 

saúde pública daquela comunidade. Mas não é só lá, nós estamos vendo aqui no Centro 

Histórico, olhem a situação, eu fiz uma recorrida de ponta a ponta da Rua Cel. Fernando 

Machado e depois voltando pela Rua Demétrio Ribeiro. Só tem uma coisa: lixo, sujeira e 

mau cheiro. Não bastasse isso, nós temos uma ausência também das autoridades acerca 

da drogadição em praças públicas. As mães não conseguem levar suas crianças para a 
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Praça Padre Gregório de Nadal ao lado da 2ª Companhia do 9º Batalhão da Brigada 

Militar, atrás do Palácio Piratini, onde tem uma operação do DMAE e nos fundos da 

Catedral Metropolitana. Não estou falando de qualquer lugar, estou falando do Centro 

Histórico de Porto Alegre. Nós temos que ter um olhar especial para a pobreza absoluta, 

para a necessidade de olhar para quase seis mil pessoas, segundo os últimos dados que 

eu pude coletar, moradores de rua de Porto Alegre. Quando nós tínhamos dados mais 

precisos da FASC, de 1.200, 1.400 pessoas, havia sempre uma polêmica entre 200 e 

300, número a mais ou a menos, hoje nós temos três vezes mais, quatro vezes mais. As 

pessoas numa miserabilidade absoluta na cidade de Porto Alegre, é uma vergonha essa 

questão. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos, para a humanidade, para a 

desumanidade, para a questão de que as pessoas perderam toda e qualquer dignidade. 

Onde está o serviço social? A FASC desmantelada, a Secretaria de Desenvolvimento 

ausente, totalmente ausente. Por isso que eu falo, por isso que eu reivindico, eu cumpro o 

meu papel de vereador, porque vereador é para fiscalizar e cobrar. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 


