
VEREADOR PROFESSOR WAMBERT (PROS) – 

Comunicação de Líder: Sr. Presidente, colegas 

vereadores, eu queria saudar os guardadores de 

automóveis que estão aqui, e queria começar contando 

uma historinha para vocês, podem pesquisar na internet. 

Tinha um pastor nos Estados Unidos chamado Jim Jones, 

um grande líder, que foi lá para Guiana e obrigou todos 

seus liderados a tomarem veneno para se matarem. 

Então, eu quero dizer para vocês que a postura de vocês neste plenário, 

precisando dos votos dos vereadores, vaiando os vereadores que estão na 

tribuna, eu diria que, no mínimo, não é eficaz. No mínimo! Os senhores 

precisam de 36 votos e estão aqui vaiando os vereadores que, por ventura, 

podem votar por vocês. Eu não sei quem lidera esse grupo, Ver. Valter 

Nagelstein, mas eu lembrei do Jim Jones, está distribuindo veneno para todo 

mundo tomar junto e se matar. Ele não quer morrer solito, quer levar todo 

mundo junto com ele. Vocês estão cometendo aqui um suicídio político, para 

começar! 

Segundo, o Ver. Comassetto fez aqui um “Viva à Constituição”, eu disse “viva”. 

Eu só quero lembrar a ele que o ladrão corrupto do Lula, aquele safado, não 

assinou a Constituição! Não assinou a Constituição! Se recusou a assinar a 

Constituição! É muito cinismo, Ver. Oliboni! Ainda bem que o senhor representa 

Jesus Cristo, e Jesus Cristo é contra o farisaísmo, contra a hipocrisia, contra a 

mentira, e eu duvido que o senhor subisse a esta tribuna para dizer “Viva à 

Constituição”, num partido que se negou a assinar a Constituição. Se negou! O 

PT não tem nenhum compromisso com a democracia brasileira, nenhum 

compromisso! O PT tem compromisso só consigo mesmo, e, no tempo em que 

ficou no poder, cuspiu e rasgou a nossa Constituição. Maior máquina de roubar 

da história do ocidente foi o PT. Maior máquina de roubar e agora comemora 

que um bandido, um ladrão, um criminoso foi solto.  

 

(Manifestações nas galerias.)  

 

VEREADOR PROFESSOR WAMBERT (PROS): Deve estar na cadeia 

também! Espero que o Aécio seja preso! Outro bandido! Pode dizer os nomes, 



eu não tenho bandido de estimação, o PT tem! Eu não faço apologia de político 

ladrão, eu não faço defesa de político ladrão, quem faz são vocês! Eu não 

idolatro bandido, quem faz isso são vocês! Eu quero todos na cadeia! Roubou, 

tem que ser preso! E digo mais: político ladrão merece ter a pena majorada, 

político ladrão devia ser enquadrado em crime hediondo, para nunca mais sair 

da cadeia, para apodrecer na cadeia e proteger o povo de maus políticos, de 

corruptos, como é o Luiz Inácio Lula da Silva. Bilhões, bilhões e bilhões! O PT 

tem sangue nas mãos! O PT tem morte de crianças que, na sua prematuridade, 

não têm acesso à incubadora! O PT tem sangue nas mãos das pessoas que 

morrem nas emergências dos hospitais, das pessoas que não têm uma casa 

para morar, que moram na rua, porque o dinheiro do povo brasileiro foi 

solapado, foi roubado. E foi mandado para onde? Para sustentar tiranias! O 

apego que a esquerda, aqui nesta Câmara, tem a tiranias é algo inacreditável. 

Não me admira! Stalin matou sozinho 30 milhões de pessoas e Mao Tsá-Tung 

mais de 50, ou seja, só na China e na União Soviética o comunismo, o 

marxismo foi responsável pela morte, pelo genocídio de 90 milhões de 

pessoas, de seres humanos, e são meros números. Então nós temos ali o 

sindicalista Evo, que não está com tanta “morales” assim, não é? Seu Evo 

Morales, que fraudou uma eleição, que roubou uma eleição, foi comprovado 

pela OEA, foi feita uma investigação que ele mesmo pediu, e a investigação 

mostrou que ele roubou na eleição. Quer dizer, o apreço, Ver. Ricardo Gomes, 

que se tem por ladrões, por bandidos, por fraudadores, provavelmente 

criminosos é uma tara que a esquerda tem, que eu não consigo entender! Uma 

tara por bandidos! Gente, o comunismo passou e deixou rastro de sangue, um 

rastro miserável de dor, de pobreza, de miséria, de covardia, de estupros, de 

assassinatos! E aqui se vem defender, achar lindo, bonito. O homem estava 

desde a década de 2000 no poder, sem alternância, e aqui se comemora e se 

faz voto de solidariedade a Evo “imorales”. Mais: não vou me admirar com isso, 

porque o mesmo partido que faz voto de solidariedade para Evo “imorales” fez 

para o cabeça de abacaxi lá da Coreia do Norte, o Kim Jong-um. O PCdoB fez 

uma nota defendendo a Coreia do Norte e chamando democracia popular. O 

PSOL foi o primeiro defensor do Hugo Chávez, um   tirano, um homem que não 

tem afeição à democracia, que fez um golpe de estado, fracassou e depois fez 

um golpe branco. 



Por último, senhores, quero comentar a decisão do STF, que foi seis votos a 

cinco. Respeitamos a democracia, mas a sociedade brasileira está 

profundamente decepcionada, indignada e revoltada com uma decisão que foi 

meramente política, cuja única intenção, de um tribunal que mudou de posições 

várias vezes, tendo, praticamente, a mesma composição, trazendo para o 

Brasil a insegurança jurídica, a instabilidade das instituições, um tribunal que 

muda de decisão sob o calor do vento e dos interesses, mudou sua posição 

agora para libertar um bandido, um criminoso que, em muito breve, vai voltar 

para cadeia, que é Luiz Inácio Lula da Silva, um ladrão, chefe de uma 

organização criminosa, de uma nuvem de gafanhotos que, praticamente, 

destruiu o Brasil, deixou o Brasil desolado. Serão várias gerações, Ver.ª 

Lourdes Sprenger, para recuperar o nosso País da desgraça, da tragédia que 

foi o PT. Em vez de estar gritando nas galerias e vaiando os oradores que 

estão na tribuna, o PT devia ficar é de joelhos e pedir perdão ao Brasil pela 

desgraça que foi neste país, pela tragédia que foi.  Peçam perdão, é um bom 

começo. Peçam perdão pela corrupção, peçam perdão pela roubalheira, peçam 

perdão pela desgraça que foi o PT no Brasil. Peçam desculpas! Doido é quem 

defende ladrão. Eu defendo meus filhos. Doido é quem defende bandido. Doido 

é massa de manobra, gente lobotomizada que se deixa liderar por qualquer um 

e paga um papel ridículo de vir à rua defender um criminoso, esse, sim, é 

louco. 

Srs. Vereadores, quero deixar aqui a nossa posição, o nosso protesto e a 

nossa resposta ao que foi dito aqui nesta tribuna, ao que foi dito aqui na defesa 

do Sr. Evo Morales, na defesa do Sr. Luiz Inácio “presidiário” da Silva e na 

defesa dos genocidas, assassinos que desolaram a história da humanidade. 

Abaixo à tirania, viva a democracia! Viva a liberdade, Ver. Engº Comassetto, 

viva a Constituição, que o PT se recusou a assinar. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 
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