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VEREADOR PAULINHO MOTORISTA (PSB) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde, Presidente, Ver. Pujol; boa tarde, Lucas; boa tarde 

aos demais presentes, vereadores e vereadoras, e pessoas que nos 

assistem em casa. Eu estava falando esses dias com o nosso Prof. 

Leandro, conversamos, fui seu vizinho, ele é filho do meu amigo 

Jorge, e agora, estava falando com o Tim, meu amigo, que está aqui 

com a sua esposa, a Mara Rúbia, e a Julinha. Meus parabéns, 

Cláudia.  

O Ver. Cassio falou sobre o espaço da Festa do Pêssego. Eu acho que o espaço é para 

todos: que haja a Festa do Pêssego, mas que o pessoal continue utilizando o espaço, 

porque eu conheço bem aquela área, e essa situação de usar aquele espaço está tirando 

muitos jovens, muitas crianças das ruas. Falo em meu nome e do Ver. Airto Ferronato, 

estamos, Lucas, numa parceria – como já foi falado aqui, Leandro -, para a gente ajudar, 

para que esse espaço sirva tanto para a Festa do Pêssego como para vocês. É difícil ter 

um espaço dentro de Porto Alegre, é muito difícil, tem espaços que ficam ociosos anos e 

anos e não são utilizados, e agora que vocês entraram no espaço para ajudar numa 

situação que é para as crianças, é uma maravilha, eu sei disso. Tenho acompanhado, 

porque passo por ali diariamente. Estava falando com um vizinho meu, ele ficou muito 

feliz, porque o filho dele participa daquele espaço. Nós, como vereadores e Câmara de 

Vereadores, só temos que dar uma força para que vocês continuem lá. Todo mundo 

uniformizado, que maravilha essas crianças! Então a gente não pode deixar que tirem 

esse espaço de vocês, Leandro. Volto a dizer, já é uma dificuldade para arrumar um 

espaço, e o projeto de vocês existe de maneira organizada, um projeto bem organizado. 

Estava falando com o Tim, dizendo que a gente não tinha essa possibilidade: ou a gente 

estava dentro de casa, ou estava na rua. E é aí que começa aquela má companhia, a 

criança já passa para o outro lado, e eles ali, no dia a dia, nesse projeto, as crianças já 

vão se criar num sistema em que sairão adultos preparados para a vida. Então, quero 

deixar aqui bem claro que, mesmo que haja a Festa do Pêssego, o espaço continue lá 

para vocês utilizarem, que é o mínimo que se pode querer para um projeto organizado 

como o de vocês. A gente está à disposição – falo em meu nome e em nome do Ver. Airto 

Ferronato, do PSB –, e hoje foi falado para os vereadores se reunirem, chegarem a um 

denominador comum, porque para nós é muito importante, e vocês nem sabem a alegria 
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de ver essas crianças lá fazendo esses esportes, porque, volto a dizer, muita gente quer 

botar seus filhos nos lugares, mas não tem como pagar, todos sabem que uma 

mensalidade, hoje, para um esporte, não é assim: “Bota teu filho lá”. Mas e o dinheiro? 

Dinheiro não cai do céu. Então, podem contar com a gente, Lucas, quando for feita essa 

reunião, que eu e o Ver. Airto Ferronato, a nossa bancada, estamos à disposição para dar 

um apoio para vocês. Fico muito alegre pela visita de vocês, por esta homenagem hoje, 

Lucas, e vida longa ao projeto de vocês. Um grande abraço e que Deus os abençoe. 

(Texto sem revisão final.) 

 


