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VEREADOR JOÃO BOSCO VAZ (PDT) – Comunicação de Líder: 

Sr. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, quando o Sr. 

Prefeito enviou para esta Casa a reforma administrativa, ele enviou 

com razão, porque no nosso governo, assumo, tínhamos secretarias 

e órgãos demais, tínhamos 34, 35 secretarias, embora eu tenha 

votado contra essa reforma administrativa que ele apresentou, 

porque, nessa reforma, extinguiu-se a Secretaria Municipal de 

Esportes, por isso o meu voto foi contra, mas acontece que essa 

reforma administrativa, que foi aprovada nesta Casa, contra o meu voto e de outros 

vereadores, após três anos, não foi até agora regulamentada pelo prefeito, ou seja, todos 

aqueles cargos que a Câmara extinguiu, eliminou, provavelmente estejam sendo 

ocupados por dezenas de funcionários que estão na Prefeitura; cargos que foram extintos 

aqui pela Câmara Municipal de Porto Alegre. E nós avisamos que determinados órgãos, 

que determinadas secretarias não precisavam e não deveriam ser extintos. E na nossa 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer havia dezenas de projetos sociais, desde que o 

PT criou a secretaria com o Tarso Genro. Eu fui ser secretário e mantive todos os projetos 

que o PT tinha lá, porque eram projetos bons, e criei os nossos projetos. Era uma 

secretaria com o orçamento de R$ 1 milhão, e os projetos, na sua grande maioria, com 

custo zero para a Prefeitura. Bom, aí o Sr. Prefeito resolveu fechar a secretaria e, para 

tentar engambelar a sociedade, criou a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, 

que não funciona. Eu estou falando tudo isso, Ver.ª Lourdes, Ver. Comassetto, Ver. Farid, 

Ver. Adeli, Ver.ª Mônica, porque ontem me ligaram usuários do Parque Ararigbóia. Não 

pagaram a luz do Parque. Agora, ligaram-me de novo e disseram que a luz está cortada 

por falta de pagamento, e as atividades esportivas foram suspensas desde ontem. As 

pessoas da terceira idade, as pessoas que frequentam a bocha, as pessoas que 

frequentam as atividades esportivas oferecidas estão em casa, porque a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Esportes não pagou a luz. Vejam, isso nunca aconteceu na 

nossa administração ou na administração do PT, quando tínhamos a Secretaria Municipal 

de Esportes que não tinha orçamento, mas fazia parcerias, pedidos para resolver essa 

situação. Isso é uma vergonha para a sociedade e uma vergonha para o prefeito 

Marchezan, que tem várias pessoas erradas nos lugares errados! Há pessoas sem 
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condições de ser secretários e são secretários! Como é que um gestor não tem controle 

sobre os pagamentos que a sua secretaria precisa fazer?  

Quero deixar esse registro, Sra. Presidente, para encerrar: não é a crítica pela crítica, não 

é ser contra por ser contra, eu fui secretário de esportes, secretário da Copa, também 

cometi muitos erros, eu não fiz só acertos, reconheço, ninguém é perfeito, nenhum 

governo é perfeito; agora, quem é gestor público precisa ter um mínimo de cuidado. 

E, para encerrar, nesse Parque Ararigbóia, que eu estou falando, que é lá em Petrópolis, 

a Prefeitura acabou de investir dinheiro lá, recuperando o parque! Aí, desde ontem, estão 

sem atividades esportivas porque a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes não 

pagou a conta de luz! Muito obrigado, Sra. Presidente. Tomara que pague! 

(Texto sem revisão final.) 

  

 


