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VEREADOR JOÃO BOSCO VAZ (PDT) – Comunicação de Líder: 

Sra. Presidente, Ver.ª Mônica Leal; Sras. Vereadoras e Srs. 

Vereadores, não precisava, mas eu vou repetir aqui, porque todos 

sabem da minha posição em relação ao DMAE: o DMAE é o órgão 

ligado à Prefeitura Municipal mais rentável que o governo municipal 

tem. Não fosse isso, lucros de R$ 300 milhões, R$ 400 milhões, R$ 

600 milhões... Aliás, a vida toda o DMAE ajudou os prefeitos a 

pagarem a folha de pagamento, e ainda hoje poderia ajudar, mas o 

prefeito Marchezan não quer fazer o caixa único – que todo mundo faz, que não é 

irregular. A questão da água é uma questão estratégica, como também é a iluminação. 

Mas no projeto da iluminação nós perdemos aqui, nós perdemos em relação à 

terceirização. E mais: vai ser licitada a empresa que vai tomar conta, e vai ser licitada 

uma outra empresa para fiscalizar o trabalho dessa empresa, e o DIP foi deixado de lado, 

o que demonstra que o DIP está caminhando para a extinção ou para o desmonte total, 

porque se terceiriza e se tem o Departamento de Iluminação Pública; o DIP então vai 

fiscalizar. É obvio! O Ver. Cássio, que foi secretário, sabe da competência que o DIP 

desempenha, outros aqui foram Secretários de obras.  

Aí vem essa questão do DMAE. Não tem como justificar essa tal de parceria público-

privada, se o órgão público é rentável e dá lucro. Quer dizer que nós vamos nos desfazer 

do que dá lucro, e a Prefeitura vai continuar correndo atrás de empréstimos.  

Em relação a essa falta de água na Lomba do Pinheiro, eu discordo um pouco dos 

vereadores que me antecederam e que analisaram essa situação. Isso aí não é só no 

Governo Marchezan. Eu não estou defendendo o Marchezan, vocês sabem a minha 

posição com relação ao Governo. Faltou água nos governos do PT, no governo do 

Fogaça, no governo do Fortunati, está faltando no governo do Marchezan e vai faltar no 

teu governo, Robaina, se tu fores prefeito. Vai faltar água no governo de qualquer outro, 

pois ou se faz o investimento que se precisa fazer e que os outros prefeitos não fizeram... 

E essa estrutura que aí está é uma estrutura antiga, e, infelizmente, a todo verão, com um 

calor insuportável, as comunidades mais carentes e distantes, como na Lomba, sofrem 

muito com a falta de água. Agora não dá para usar isso – e eu estou dizendo que faltou 

também água para outros prefeitos – por que a leitura macro que estou fazendo é de que 

estão querendo fazer isso para dizer: “Viram? Nós temos que entregar o DMAE.” Mas não 
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é isso! Porque com todos os outros prefeitos foi a mesma situação. E nenhum prefeito 

vendeu o DMAE ou fez parceria público-privada com o DMAE.  

Então, é o seguinte: não é culpa do prefeito Marchezan. Com os outros prefeitos, com o 

prefeito Dib deve ter faltado, com o prefeito Villela deve também ter faltado e com os 

próximos vai faltar. Agora, não me usem isso para dizer: “Olha, está faltando lá, nós só 

podemos botar água lá se fizermos a parceria público-privada”. E vou deixar claro aqui, o 

meu voto é “não”. Muito obrigado. 

(Não revisado pelo orador.)  

 

 

 

 


