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VEREADOR CASSIÁ CARPES (PP) – Comunicação de Líder: 

Quero saudá-la, Ver.ª Mônica, Presidente da Casa; Sras. Vereadoras 

e Srs. Vereadores. Eu não posso ficar apenas escutando as 

bobagens que são ditas desta tribuna. Eu gostaria de dizer ao Ver. 

Sgarbossa que conheço muito bem o irmão dele, que é Promotor de 

Justiça e que pensa totalmente diferente do Vereador; ele tem outra 

opinião, e as opiniões devem ser expressas. O dia em que o vereador 

tiver oportunidade, pergunte ao seu irmão, se em alguma vez, o juiz 

não falou com o promotor, com a Brigada ou com a Polícia civil? Ou acha que as pessoas 

decidem sozinhas? O vereador acha que os Poderes não conversam? Nós não 

conversamos com o promotor, com o juiz, com o deputado federal, com o deputado 

estadual, com o governador, senador, com o presidente? Então, tem que ter muito 

cuidado ao comentar, porque vários juristas, vários ministros do Supremo já deram até 

parecer que isso é a coisa mais normal, conversar, até porque sobre essas conversas, até 

agora, a gente não sabe o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, vamos ser 

sinceros, já estão atingindo outras áreas no País, até do Supremo, jornalistas. Então, nós 

temos que ter muito cuidado, porque vocês se apegam num detalhe do Moro. O Moro não 

decidiu, quem decidiu foi o TRF4, que condenou o Lula, e o Lula tem quase mais dez 

processos pendurados nas costas. O dia em que ele sair da cadeia, que eu acredito que 

em seguida saia, ele vai ter que voltar, assim como voltou o José Dirceu. O José Dirceu 

saiu e voltou, porque o ladrão tem que ficar na cadeia. Assaltaram o Brasil. E nós não 

podemos ir para o lado ideológico, o lado ideológico perdoa muito bandido, o lado 

ideológico perdoa muito ladrão neste País. A Lava Jato é uma realidade, não adianta 

vocês se preocuparem, ela vai seguir. Vocês viram o que aconteceu ontem em Santa 

Catarina? É um pedaço de Santa Catarina na Lava Jato. Isso, em seguida, pega aqui. 

Tem muita gente envolvida, desde vereador à Presidente da República. Dois Presidentes 

da República já foram presos. Essa é a realidade. O País não pode se afastar dessa 

realidade da Lava Jato. A Lava Jato é a melhor coisa que aconteceu neste País, quem 

sabe por toda a sua existência. Foi a maior roubalheira do mundo, protagonizada por 

vocês, inclusive – para não dizer que aqui vou falar só de vocês –, do meu partido 

também, que eu não concordo. O que falta ao PT é uma mea-culpa. O PT jamais vai 

assumir cargo de potencial enorme no País se não fizer a sua mea-culpa, porque 
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ideologia não leva ninguém ao futuro, ideologia leva à cegueira, as pessoas não 

enxergam mais, as pessoas só olham um lado. Se tu me perguntares – vou ser sincero 

aqui – se eu admiro mais o Moro ou o Bolsonaro, eu digo que o Moro. E é esse o peso de 

vocês. O Moro é o grande problema de vocês e da sociedade corrupta. Mas ele não é 

Presidente da República, ele é um simples ministro, pode sair a qualquer momento, 

destituído pelo Presidente da República. Isso pode acontecer, já aconteceu com muitos, 

mas a sociedade confia, e o dia em que a sociedade não confiar nas instituições públicas, 

no Ministério Público, Justiça, Brigada Militar, lá no centro do País eles chamam de 

Polícia Civil, Polícia Militar... Nós temos que confiar. A classe mais desacreditada qual é? 

É a nossa, é a dos políticos, que tem que se restabelecer, fazer uma reciclagem para 

admitir que houve e que há ainda muita corrupção no País, e nós mesmos temos que não 

deixar. Toda corrupção começa pequena, começa com a dos municípios... Ou vocês 

acham que essas coisas que acontecem às vezes, até na Prefeitura de Porto Alegre, 

quem é que patrocina? Às vezes na Procempa, às vezes no DMAE, às vezes no 

DEMHAB. Quem é que está lá, quem é o pai dessas crianças que botaram lá? Ou vocês 

acham que nasceram da noite para o dia na sociedade? Então há corrupção, sim, e nós 

temos que admitir que existe na política e em todos os setores da sociedade. No 

empresariado também tem corrupção, estão pegando os empresários que fizeram conluio 

com os políticos. Esta é a realidade: a Lava Jato não tem nada a ver com política! Ela faz 

parte do Ministério Público, da Justiça, e a Polícia Federal está atuando. Então eu 

acredito que é isso que nós temos que apoiar. O Moro não é o problema! O problema é o 

País, a corrupção que tem no País. Sabe quem é que mais denunciou vocês e matou a 

perspectiva de defesa de vocês? O Palocci! De quem era o Palocci? Era do PP, do 

PMDB, do PSOL? Não era! Ele foi ministro de vocês, ele tinha a chave do cofre que vocês 

assaltaram, e vocês quase quebraram este País. Foi ele, não foi ninguém de outro 

partido, não foi o Ministério Público, não foi a Justiça. Foi o Palocci que entregou vocês. 

Qual é a maior denúncia que houve em relação a vocês, PT, que não faz a mea-culpa? O 

Palocci. Eu acredito mais no Palocci. Ele estava lá com o dinheiro, ele contava o dinheiro, 

era o dono do caixa e disse claramente que o PT roubou este País. Essa é a realidade 

que vocês não querem admitir. Não tem volta! Vocês quase quebraram o País, quase 

quebraram o Estado e o Município. Essa é a realidade! Vocês são péssimos 

administradores, vocês são corruptos! Vocês, vereadores, são gente boa, são gente em 
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que eu confio; agora, o teu partido tem muito ladrão, como o meu tem e o dos outros têm. 

E nós temos que admitir! E só a Lava Jato para terminar com essa corrupção no País. 

Obrigado, Sra. Presidente. 

(Texto sem revisão final.)  

 

 


