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VEREADOR CLÀUDIO JANTA (SD) – Comunicação de Líder: Sra. 

Presidente, colegas vereadores, Ver. Mauro Pinheiro, líder do 

governo, no dia 13 de maio, numa sexta-feira, a nossa cidade foi 

vítima de um grande temporal. Eu recebi algumas imagens de vários 

bairros de Porto Alegre e fiz um pedido de providências à Prefeitura 

de Porto Alegre. Para minha surpresa, uma das imagens que recebi 

era da frente da minha casa, minha esposa me mandou. Quando 

olhei, pensei: “É minha casa!”, mandei junto com os pedidos de 

providências. Para minha surpresa, no outro dia, tinha um buraco na frente da garagem 

da minha casa, e eu encaminhei outro pedido de providências. Eu, vereador de Porto 

Alegre, líder de um partido, ex-líder do governo, fiz todos os trâmites normais, encaminhei 

pedido de providências. Isso no dia 3 de maio. No dia 8 refiz o pedido novamente, depois 

procurei a representação do governo aqui na Casa, porque o governo tem as 

representações dos órgãos aqui na Casa, e, até hoje, o que o governo fez foi plantar uma 

árvore no buraco. O secretário Ramiro Rosário não sabe cuidar da Cidade. Nós 

aprovamos aqui o IPTU, um monte de projetos para botar dinheiro na Prefeitura, e ele só 

sabe chorar. A Cidade está assim, um caos, com areia na beira dos esgotos, na beira dos 

bueiros, e, quando surgem os buracos, ele planta árvore nos buracos. Aí os vizinhos me 

dizem: “Vereador, o senhor não consegue resolver o problema do buraco na porta da sua 

garagem, como é que o senhor vai resolver os problemas da Cidade de Porto Alegre?” O 

negócio é vergonhoso. E não é uma coisa minha, não quero me exibir aqui para os meus 

colegas, é uma coisa de todos nós aqui. Eu tenho certeza de que todos os colegas não 

conseguem resolver os problemas com esse secretário incompetente. Eu não sei como é 

que o prefeito ainda mantém esse homem na Prefeitura de Porto Alegre. É a 

incompetência que paira nessa secretaria, todos os dias tem reclamação da população de 

Porto Alegre. Não responde aos vereadores, não responde às demandas da sociedade, 

quando faz alguma coisa, deve ter sido porque eu o critiquei porque ele fez uma pirueta 

com o Ver. Mario Manfro e não provou nada, pois o Ver. Mario Manfro foi absolvido pela 

Justiça. Ele acusou o Ver. Mario Manfro de ter feito fraude, de ter feito um monte de coisa 

e o Ver. Mario Manfro foi absolvido. Deve ser por alguma coisa assim, porque esse 

incompetente não sabe nem tapar buraco nas ruas de Porto Alegre, ele não consegue 

nem resolver os problemas das ruas de Porto Alegre e está lá. Como é que o prefeito 
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mantém uma pessoa assim que planta uma árvore num buraco na Cidade de Porto 

Alegre? Ele coloca uma árvore num buraco que está aberto desde o dia 03 de maio. 

Desde o dia 03 de maio está aberto um buraco numa avenida que passa ônibus, que 

passa transporte escolar, que passa lotação, que tem transporte de carga e que tem 

pessoas passando. Então isso prova por que o governo está mal, isso prova por que o 

governo não corresponde às expectativas da população de Porto Alegre. E não tem mais 

como esse secretário incompetente ficar chorando porque não tem dinheiro. Nós demos 

as soluções de dinheiro. Só chora quem não tem dinheiro. Isso nem sempre é dinheiro, a 

maioria das coisas é vontade, vontade política que está faltando para esse cidadão que 

ajuda, com certeza, os índices que a Prefeitura de Porto Alegre vem alcançando. Então, 

senhor Prefeito, por favor, tome providências, já que o seu secretário não toma, a nossa 

cidade não pode viver com árvores plantadas no lugar dos seus buracos. E eu sugiro ao 

Secretário Ramiro que, em vez de plantar árvore, igual a que ele plantou em frente a 

minha casa, que plante bananeira, porque talvez Porto Alegre se transforme no maior 

exportador de banana do Brasil. Muito obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.) 

 


