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VEREADOR MENDES RIBEIRO (MDB) – Comunicação de Líder:
Boa tarde colega Ver. Reginaldo Pujol, Sras. Vereadoras, Srs.
vereadores, público que nos acompanha nas galerias, na TVCâmara,
uma saudação especial ao pessoal da Anapp, por quem tenho muito
carinho e identificação, tão valorosa associação da nossa cidade de
Porto Alegre. Presidente Pujol, o que me traz a esta tribuna, em
nome da bancada do MDB – e aqui agradeço ao nosso líder, Idenir
Cecchim, pelo espaço –, é a votação que ocorrerá amanhã, na
Assembleia Legislativa do Estado. Uma votação extremamente importante para o futuro
dos clubes do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Provavelmente, amanhã, será
apreciado o veto do governador Eduardo Leite à proibição de bebidas alcoólicas nos
estádios. O Estado do Rio Grande do Sul estava caminhando para o desenvolvimento,
para a modernidade, se igualando a alguns estados do Brasil, assim como acontece na
Europa, de liberar bebida alcoólica nos estádios. Infelizmente o governador vetou, e
amanhã vai ser apreciado. Sabemos da dificuldade que é derrubar um veto, mas este
vereador vem fazer um apelo e uma atenção aos deputados para que derrubem este veto,
pois será extremamente importante para as finanças dos clubes do interior, e também
para os municípios. Eu não acredito, apesar de termos dados muito respeitosos do
Ministério Público e autoridades competentes, que a diminuição da violência está atrelada
à bebida nos estádios. Tenho a convicção de que a proibição da bebida alcoólica não tira
do estádio o baderneiro, a pessoa que vai encher a cara; a proibição da bebida alcoólica
tira a pessoa de bem que gosta de ir ao campo de futebol, assistir ao jogo, tomar uma
cervejinha socialmente e ir para a casa. Essas pessoas a lei pune. Vocês sabem que a
bebida alcoólica representa, em muitos casos, mais do que 50% da renda do clube do
interior. O clube do interior vive da quota da Federação, da renda de jogo, dos seus
sócios e dos patrocínios – os que conseguem, os que não conseguem não têm esses
recursos. É um custo altíssimo com plantel, com funcionários, com viagens, com
concentrações, com alimentação diária, e a copa é, sim, o meio de arrecadação
importante dos clubes de futebol do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Fica o meu
apelo, principalmente aos deputados do MDB que hoje fazem parte do governo, também
com o apoio deste vereador. Acho que temos que juntar forças, unir esforços para
melhorar sempre as políticas públicas do nosso Estado. Mas vale refletir se não é o
momento de dar um passo à frente no Estado do Rio Grande do Sul, derrubando o veto
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do governador Eduardo Leite e liberando as bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. É
importante para o esporte, é importante para o futebol, é importante para a população, é
importante para os clubes, é importante para a Cidade, é importante para todo mundo. Eu
faço esse apelo para os que deputados derrubem o veto do governador e que a gente
possa ter espetáculos, podendo usufruir tomando uma bebida alcoólica, assim
complementando a renda dos nossos clubes e dos municípios do interior do Rio Grande
do Sul. Muito obrigado e boa tarde a todos.
(Não revisado pelo orador.)
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