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Estado da Bahia

ESPELHO DE CORREÇÃO – PROVA PRÁTICA DE TAQUIGRAFIA (TEXTO PARLAMENTAR)

O Sr. PRESIDENTE (Eduardo Barreto): – Com a palavra o vereador Paulo Soares.

O  Sr.  PAULO  SOARES: – Senhor  Presidente,  Senhores  Vereadores,  Senhoras 
Vereadoras, trago a esta tribuna hoje um tema que se torna cada vez mais importante e 
vital para as grandes cidades brasileiras e, por que não dizer, para as megacidades em 
todo o mundo. Refiro-me a soluções para o trânsito, a poluição, o lixo. 

A  explosão  demográfica  nas  zonas  urbanas  vem  acompanhada  de  inúmeros 
problemas  vividos  por  todas  essas  megacidades.  Atualmente,  devo  ressaltar,  esse 
crescimento urbano tornou-se também um fenômeno dos países emergentes.

O número de veículos nas cidades brasileiras cresce numa progressão alarmante. A 
poluição, consequentemente, acompanha todo esse processo. Como garantir eficiência de 
mobilidade em cidades que se desenvolveram sem planejamento? Os engarrafamentos 
estão cada vez mais presentes. A morte de pedestres no trânsito, por exemplo, atinge 
proporções de epidemia. Como reduzir um percentual tão inquietante?

São Paulo está entre as dez maiores cidades do mundo em número de habitantes. 
Em 2010, ocupava o terceiro lugar, ultrapassando cidades como Nova York e Cidade do 
México. 

Medidas precisam ser adotadas. Pequenas mudanças, como o aumento do número 
de  ciclovias  e  áreas  verdes,  e  grandes  mudanças,  como  a  utilização  de  tecnologias 
avançadas que aumentem a segurança nas ruas, reduzam os engarrafamentos e baixem 
os níveis da poluição, seriam fundamentais para a qualidade de vida dos cidadãos.

O Sr. José Machado: – V. Exª me permite um aparte?

O Sr. PAULO SOARES: – Pois não, vereador. Peço-lhe que seja breve, pois o meu 
tempo já se esgota.

O  Sr.  José  Machado:  –  Gostaria  apenas  de  parabenizá-lo  pelo  brilhante 
pronunciamento.  V.Exª  enriquece  nossos  trabalhos,  pois  traz  um assunto  atual  e  de 
extrema importância para a sociedade.

O Sr. PAULO SOARES: – Muito obrigado, vereador.

Senhor Presidente, o lixo que se avoluma com o aumento da poluição é outro ponto 
que desejo enfocar neste meu pronunciamento. A conscientização da sociedade para a 
coleta  seletiva em condomínios,  empresas,  escolas  e  a  destinação desse lixo exigem 
medidas mais urgentes. 

Gostaria de me aprofundar mais sobre a matéria.  Podemos marcar uma sessão 
especial,  da qual participariam estudiosos, especialistas sobre as questões propostas. 
Eles nos ajudariam a encontrar soluções.

O Sr.  PRESIDENTE (Eduardo Barreto):  – Senhor Vereador, o tempo de V.Exª está 
esgotado.

O Sr. PAULO SOARES: – Encerro este pronunciamento, reafirmando o meu propósito 
de voltar ao assunto. Muito obrigado, Senhor Presidente. 


