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

Sr. Presidente, srs. vereadores e sras. vereadoras, o Ver. Ricardo 

Gomes deu uma aula sobre IPTU. Deu uma aula, porque se 

debruçou, mais do que nós, no estudo sobre o que esse projeto 

representa. Eu ouço que “lá no Jardim Europa, lá no Iguatemi...”. O.k.  

As viúvas e as pensionistas que herdaram a casa há 30 anos, 

quando não tinha Iguatemi, não tinha Jardim Europa, como fazem?  

Então, os números que o senhor apresentou aqui são perfeitos. 

Sobre esse rapaz, ele é um covarde. Esse secretário é um covarde, porque, não faz 40 

minutos, ele atacou, no Twitter, o Ver. Camozzato, que fez a mesma crítica que V. Exa fez 

aqui, e o Ver. Camozzato a fez elegantemente. É covarde, porque, agora ele apagou. E 

apagou  porque o prefeito mandou ele apagar. O líder do governo, Ver. Mauro Pinheiro, 

ligou para o prefeito Marchezan: “Prefeito, o senhor leu o que seu assessor fez?” Então 

este  galo que escreveu isso, e que destrata os vereadores, tem que lembrar ele que 

enquanto o prefeito nos destratou, não aprovou nada aqui. Tem que dizer para ele, e vou 

dizer, como jornalista, que assessor de imprensa assessora a imprensa. Vou dizer a ele 

que ele é o porta-voz, ele é a voz do prefeito, e que essas bobagens que ele botou no 

Twitter, agredindo o Ver. Camozzato, nós poderíamos dizer que é o prefeito que está 

dizendo, porque ele é o porta-voz. Olha, fui secretário durante dez anos. Fui secretário de 

esportes, fiz uma Copa do Mundo, fui secretário da Copa, sou um jornalista reconhecido 

nacionalmente e nunca usei da minha posição, e este rapaz ainda vai prejudicar mais o 

governo Marchezan. É pegar o Twitter dele e ler, quase todo o dia ele está agredindo 

alguém da mídia. Eu não sou corregedor do jornalismo ou de jornalista, agora, esse 

assessor é burro, porque ele está agredindo os jornalistas e a mídia quase todo o dia, é 

só ler o Twitter dele. De quem ele mais precisa para assessorar o assessorado dele que é 

o prefeito? Cada um no seu quadrado! Vamos nos respeitar! Nós, aqui, não concordamos 

com vários projetos do senhor prefeito e respeitamos o senhor prefeito, aí precisa o 

prefeito ligar e desautorizar o secretário, que covardemente, além de atacar o vereador, 

apagou. Talvez com medo de perder o emprego, porque se o Marchezan chegar lá meio 

atravessado, já demite ele, já demite ele. E vou dizer uma coisa, prefeito Marquezan: se 

eu fosse o senhor demitia, porque o senhor vai perder voto aqui nesse negócio do IPTU, 

deixando quem não tem que se meter aqui. Se fosse o senhor o secretário da Fazenda, 
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nós aceitaríamos; se fosse o secretário Buzatto, nós aceitaríamos; se fosse o senhor que 

nos criticasse, elegantemente, nós aceitaríamos. Agora, vem o secretário, que é o seu 

porta-voz aqui, e nós estamos achando que foi o senhor que mandou ele fazer isso. Mas 

como agora tomamos conhecimento que o senhor mandou ele apagar e o medroso 

apagou. Não sei, hein, se vão ter 19 votos. Se estão contando, se acham que tem 19 

votos, bota para votar, bota segunda-feira, bota segunda-feira. Muito obrigado, 

Presidente. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


