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VEREADOR CASSIÁ CARPES (PP) – Comunicação de Líder: 

Quero saudar o Ver. José Freitas, comandando os trabalhos, 

senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu demorei alguns dias 

para me posicionar, aqui na tribuna, em relação a essa invasão de 

privacidade desses criminosos, que já no início parecia ser só o 

Ministro Sérgio Moro, mas hoje já são vários políticos, jornalistas, 

juízes, Supremo, já está indo para uma questão criminosa, problema 

nacional.  

Mas eu queria perguntar às senhoras e aos senhores, e aqueles que estão nos ouvindo 

em casa: a quem interessa esse ataque ao Ministério Público, aos órgãos, às instituições 

nacionais, à democracia nacional? Bom, isso interessa, primeiro lugar, aos políticos 

corruptos que existem em todos os partidos políticos se locupletaram ou estão presos e 

querem sair da cadeia, empresários que foram corruptos junto com políticos, alguns 

jornalistas de esquerda ideológica que também se locupletaram no passado com outros 

governos e políticos que querem ficar mamando na teta dos políticos. Este é o Brasil que 

nós não queremos mais, não adianta atacar a Lava Jato, não adianta atacar o ministro 

Sérgio Moro porque a Lava Jato já é uma instituição consolidada no País, prendeu, vai 

prender mais gente. Perguntaria às senhoras e aos senhores, se não tivesse a Lava Jato 

ou se ela encerrasse agora, como nós iríamos recuperar todo essa dinheiro desses 

corruptos, iam devolver o dinheiro para o Lula e os seus comparsas? No meu partido 

também tem gente acusada, todos os partidos, cinco, desde o presidente do partido, a 

quem não conheço e não quero conhecer, se é corrupto, não é comigo. Mas tem partido 

que aceita os corruptos e defende os corruptos e vêm à tribuna ou vão à tribuna defender 

e lutar contra a Lava Jato. Será que não se deram conta que lutar contra a Lava Jato é 

lutar contra a democracia séria? Essa é a grande questão, 25% do orçamento nacional da 

receita pública é corrompido, a corrupção leva, não volta para a população, para a saúde, 

para a educação, 25% fica dentro da corrupção. Fico imaginando se não tivéssemos a 

sorte de termos a Lava Jato nascida em Curitiba, imagina se nascesse no Rio de Janeiro, 

São Paulo, Brasília, não teria futuro, os corruptos estavam dando risada. Mas infelizmente 

a Polícia Federal, uma moça, por isso Lava Jato, num posto de gasolina, encontrou esse 

fio da meada. Então, entendo que qualquer partido que nós estivermos temos que apoiar 

a Lava Jato. Eu quero purificação, eu não vereador safado, corrupto, nem deputados 
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estadual ou federal – não queremos mais. Esta é a realidade. Temos que andar nas ruas, 

de cabeça erguida, sem ter vergonha dos colegas que nos representam, que são do 

nosso ou dos outros partidos e que são corruptos. Esses corruptos vão negar o resto da 

vida, mas as provas estão nos laudos. Eu suscito o bom cidadão, e não tem fanatismo. A 

consequência de estarmos num partido é porque é obrigado. Eu não tenho dúvida que os 

36 vereadores desta Casa, se houvesse candidatura avulsa, a maioria tentaria 

candidatura avulsa, porque os partidos estão fragilizados e defendendo esse sistema 

corrupto que está no País. Esse sistema que está aí é o que a Lava Jato ataca, e 

infelizmente o corporativismo dessa corrupção brasileira no Congresso, nas câmaras, no 

Senado, nas assembléias existe. Tem gente boa na política, mas nós temos que tirar 

esses corruptos que estão denegrindo a imagem de todos os políticos, e que não são 

todos; assim como tem jornalista corrupto, mas não são todos; assim como tem 

empresários corruptos, mas não são todos. Tem muita gente boa, e temos que valorizar, 

em todas as instituições, os que são bons. Mas, infelizmente, quero dizer aqui, com toda a 

tranquilidade: quando a gente ataca esse sistema dentro dos partidos, somos nós que 

estamos errados e não eles – este é o mal da política. Os bons têm que ser preservados 

e valorizados, mas, infelizmente, o corporativismo da política brasileira, da corrupção 

permanente, que rouba, que retira 25% das verbas públicas que são distribuídas no 

Brasil. A quem interessa desmoralizar essas instituições consolidadas e que estão 

fazendo a limpeza no Brasil? Os corruptos que se cuidem, a Lava Jato vai continuar 

penalizando aqueles que querem roubar o cidadão brasileiro. Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.) 

 


