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VEREADOR FELIPE CAMOZZATO (NOVO) – Comunicação de 

Líder: Muito obrigado, Presidente, cumprimento o público que nos 

assiste hoje aqui na Câmara, as boas-vindas a todos; colegas 

vereadores, e o público da TVCâmara.  

Hoje é um dia muito especial para comentar falas, como por exemplo 

a fala do vereador do PT que veio à tribuna, o Ver. Comasseto, 

infelizmente um nome muito próximo do meu, embora mensagens tão 

distintas, tão distantes que nós vamos dar aqui. O Ver. Comasseto 

fala em respeito à Constituição e esquece que o seu próprio partido foi o primeiro, talvez, 

a desrespeitar a Constituição, quando teve o seu presidente eleito. O Partido dos 

Trabalhadores, o PT, eu não vou me ater somente ao Lula, ex-presidiário e futuro 

presidiário, porque será preso novamente, quer se queira ou não, Lula será preso 

novamente, porque não foi nem um, nem dois crimes cometidos, foram dezenas, Ver. 

Lourdes.  

E o PT, quando fala em respeitar a Constituição, esquece que desrespeita a Constituição 

desde o momento em que, primeiro, abriu mão de defender a soberania nacional, 

entregando-a para grupos estrangeiros, através, por exemplo, do foro de São Paulo, 

fazendo distribuição dos recursos dos brasileiros para países aliados, e ditaduras aliadas, 

como esta, de Evo Morales, que agora com toda a sorte, não mais vingará. Então, a 

minha solidariedade ao povo boliviano que se livrou de um ditador, que também 

desrespeitou a Constituição ao fraudar eleições, que também desrespeitou a Constituição 

ao enviar a primeira bala em manifestante opositor, como também faz Maduro, outro 

aliado do petismo, como também muito fez Fidel Castro, outro aliado do petismo. Então, o 

que temos é uma curiosa situação onde um ex-presidiário é solto por força de brechas da 

nossa legislação, mas que não deixou de ser criminoso porque segue condenado e segue 

inábil politicamente. Nessa brecha, vemos agentes políticos desse mesmo partido, que 

muito bem poderíamos chamar de uma organização criminosa, dado o seu rol de crimes 

cometidos e já provados, vindo falar em respeito à Constituição, vindo falar em liberdade, 

em justiça com gente que não sabe o que é liberdade e justiça, com aqueles que não 

sabem o que é uma Constituição e respeitar uma Carta Magna, não há como convergir 

numa instrução de respeito a essa mesma. Então, saúdo os mais de trinta mil porto-

alegrenses que estiveram no Parque Moinhos de Vento, no sábado, esses, sim, que 
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foram lá gritar por justiça, que foram, sim, gritar para que presidiários sigam presos, para 

que criminosos sigam presos. Saúdo esses todos, porque, ao contrário dessa nossa 

galeria que está aqui se manifestando, eles representam o povo brasileiro, porque o povo 

brasileiro não gosta de bandido, o povo brasileiro quer bandido na cadeia, ao contrário do 

vereador do PT que quer ver Lula solto e não se importa com Eduardo Azeredo solto, com 

Sérgio Cabral solto, com Eduardo Cunha solto e mais outros quinhentos e poucos 

corruptos que ficarão soltos por conta da militância petista. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.)  

 

 


