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MOÇÃO

O Vereador que subscreve, nos termos do ar�go 87, inciso VII, e ar�go 95, ambos do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Porto Alegre, solicita, após ouvido o Plenário desta Casa Legisla�va, a aprovação
da presente MOÇÃO DE SOLIEDARIEDADE E APOIO a Walter Delga� Neto.

 

Desde o dia 9 de junho de 2019, quando jornalistas do grupo The Intercept Brasil deram ampla
repercussão a conversas man�das entre o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol no
âmbito da chamada “Operação Lava-Jato”, o povo brasileiro tomou conhecimento sobre as condições
criminosas pelas quais foram construídos falsos heróis e outros “mitos”. A verdade sobre a história de
Moro e Dallagnol, com potencial de libertar o Brasil do pior governo de que se tem no�cia, só foi
alcançada pela atuação corajosa e idealista de um jovem brasileiro residente do município de
Araraquara/SP, Walter Delga� Ne�o.

Hoje, Walter Delga� Neto está impedido de dar entrevistas, condição alcançada por solicitação do
Ministério Público, em razão da entrevista concedida por Walter ao repórter Joaquim de Carvalho, do
Portal 247, em 16 de fevereiro de 2021.

Assim, desde então, Delga� está impedido de falar a verdade sobre os meios pelos quais Moro e
Dallagnol cometeram crimes em série, facilitaram a eleição de Jair Bolsonaro, tornando o povo brasileiro
alvo do desemprego massivo, um governo corrupto, sem falar nos episódios de violência premeditada
perpetrada pelos amigos da família Bolsonaro.

Considerando nossa condição de representantes da população Porto-Alegrense neste parlamento, venho
à presença de vossas excelências, solicitar aprovação desta moção de solidariedade a Walter Delga�
Neto, cujo propósito visa encorajar as ins�tuições da jus�ça brasileira em devolver-lhe o direito a falar
sobre temas relacionados às conversas que tornaram públicas as relações escusas entre Moro e
Dallagnol, tornando nosso país como refém de suas men�ras por alguns anos. 

Ante o exposto, rogo aos nobres colegas a aprovação da presente Moção de Solidariedade e Apoio, pelos
fundamentos já delineados.

 

Leonel Radde (PT)

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador(a), em 27/06/2022, às
15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0404401 e o código CRC E734D714.
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