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VEREADOR JOÃO CARLOS NEDEL (PP) – Comunicação de 

Líder: Ilustre Presidente, Ver.ª Mônica Leal, vereadores e 

vereadoras, eu raramente ocupo a tribuna, mas estou ficando 

preocupado. O meu amigo, Ver. Aldacir Oliboni veio aqui, subiu a 

esta tribuna e disse que, para ser prefeito de Porto Alegre, tem que 

ter qualidades, tem que ter condições e tal. Pois é, eu também acho 

que tem que ter qualidades, condições, porque é um cargo de 

extrema responsabilidade, mas também acho que para ser vereador 

tem que ter qualidades, tem que ter honestidade para com 1,5 milhão de pessoas e ser 

responsável, falar aqui a verdade, não tentar iludir o povo, falar realmente a verdade. Aqui 

nós temos gastado tempo, perdido tempo com muitas inverdades. Falou que vão 

privatizar as praças, não é verdade! Falou que vão cobrar ingresso de tudo, não é 

verdade! O jornalista Paulo Germano explicou na Zero Hora de ontem: ninguém vai 

privatizar nada. É só ler o projeto, meus amigos, está claro! Não podemos aqui inverter a 

verdade. E agora o meu amigo vereador desta Casa já há vários mandatos, inclusive já foi 

deputado estadual, de estrema responsabilidade, uma pessoa séria, veio aqui explicar 

que a Prefeitura vai privatizar o HPS. A Zero Hora de hoje fala muito claro: Prefeitura da 

capital estuda terceirizar a gestão do HPS. Isso nunca é privatizar. Meus amigos, nós 

temos responsabilidade com 1,5 milhão de pessoas, não podemos enganar uma pessoa! 

Uma pessoa, quem dirá 1,5 milhão! Então, nós temos que ser responsáveis, sérios, com 

uma responsabilidade sobre o nosso juramento aqui. Então, nós estamos também 

gastando tempo, botando tempo fora, numa discussão irrelevante. Vamos ser objetivos. O 

nosso tempo está sendo pago pela sociedade, pelos impostos da sociedade. Agora, se 

nós ficarmos enrolando aqui, gastando esse tempo precioso, inclusive das pessoas que 

vêm aqui nos honrar com a sua visita... Então, nós temos que ser responsáveis. Por favor, 

vamos focar no nosso trabalho e vamos, aqui, ter um compromisso com a verdade. Muito 

obrigado.  

(Texto sem revisão final.) 


