Gabinete do vereador Gildásio Silveira - PT
Quarta-feira, 2 de março de 2011
Discurso proferido na Sessão Especial do Transporte Coletivo
Vocês se lembram como era tratado o transporte de Vitória da Conquista.
Uma única empresa, ônibus velhos, sucateados e a população totalmente
desrespeitada.
Era simples o nome do candidato a prefeito era tirado em reunião com os
donos da empresa de ônibus, e o combinado, pra vocês terem uma idéia,
era de que outra empresa não podia entra em nossa cidade, e aí? Aí tinha
ônibus carregando eleitor para todo lado. E o resultado? O povo pagava
uma conta muito alta. E quem apoiava, são os mesmo aliados de hoje, os
que entraram na justiça para não modernizar o transporte, foi a Câmara
que por duas vezes impediu de abrir os envelopes, o nosso prefeito por
diversas vezes sofreu ameaças de morte.
Querem resolver no grito, na calunia e na mentira, sem nenhum
conhecimento técnico. Vitória da Conquista merece respeito. Nosso povo
não se ilude facilmente, prova disto é que vem reconduzindo o nosso
projeto político por quatro eleições, elegendo o Prefeito Guilherme e uma
maioria vereadores que apóia este projeto.
O prefeito Guilherme demonstra mais uma vez sua sensibilidade e
compromisso com o nosso povo, através do Orçamento participativo, dos
Conselhos, da equipe de governo, do secretário Luiz Alberto, discreto e
competente, que através de estudos e ações vai melhorar muito nosso
sistema de transporte.
O nosso compromisso é oferecer um transporte cada vez melhor, com preço
justo para que a população não pague uma conta alta. Principalmente a
conta do discurso barato e sem fundamento daqueles que não foram
eleitos.
Parabéns Povo de Vitória da Conquista pela escolha democrática.
Nenhuma língua maligna vai nos calar.
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