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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder,
pelo governo: Boa tarde, novamente, aos colegas, ao Presidente
Alvoni Medina. Bom, eu subi à tribuna para fazer alguns
esclarecimentos. Eu fiz um desafio aqui no início da tarde de hoje e
ouvi todos os meus colegas atentamente, mas tenho que fazer aqui
algumas considerações. Primeiro, gostaria de registrar a todos os
vereadores que hoje temos um colega, dos mais antigos da Casa, de
aniversário, se não me engano. O Ver. Nedel está de aniversário
hoje, então, eu queria saudar a vida de dedicação do Ver. João Carlos Nedel nesta Casa,
que completa mais um ano. E também parabenizar, porque acho que, dois ou três dias
atrás, o Ver. Idenir Cecchim também estava aniversariando, mas não tínhamos sessão na
Casa no dia do seu aniversário, então queria saudar esses dois vereadores.
O Ver. Idenir Cecchim subiu à tribuna para falar da Casa Azul. Eu quero fazer um apelo
ao Judiciário, porque a Prefeitura tem feito tudo, bem como vários vereadores têm
também feito o que pode e o que não se pode ser feito, tentando resolver o problema do
Centro Histórico de Porto Alegre. Todos sabem aqui, a poucos metros dali, ao lado do
Edifício Marieta, na Rua Marechal Floriano Peixoto, que infelizmente com o tempo e com
a epidemia do crack se transformou até numa espécie de cracolândia, eu tenho a
residência da minha mãe, sei bem como o comércio está sendo impactado com aumento
de lixo. Peço ao Judiciário que nos ajude a resolver o problema, porque os herdeiros
daquele imóvel também têm outro imóvel, que é um hotel, nas mesmas condições, na
Rua Voluntários da Pátria, inclusive gerando problemas semelhantes. Então, eu gostaria
de fazer esse apelo aqui.
Agora, não posso deixar de rebater algumas coisas que foram ditas aqui, aproveitando
que o Ver. Robaina ainda está aqui no plenário. O vereador citou, como presidente do
PSDB o Aécio Neves; aqui nesta tribuna já deixei claro, quando começaram as
investigações, que ele deveria ser inclusive afastado da legenda do seu partido, mas,
Robaina, o Aécio Neves não é o atual presidente do PSDB, como senhor afirmou aqui,
apenas para esclarecer. Gostei muito o Ver. Robaina, que é do PSOL, dizer que não
concorda com o regime da Venezuela. E quero, concordando com essa atitude, solicitar
que ele fale com o pessoal do PSOL nacional, que ainda mantém no site do PSOL o
apoio ao regime da Venezuela. Gostaria de saudar que ele não concorda, mas, já que ele
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gosta de atrelar todo mundo às suas siglas, que ele faça esse pedido, porque o PSOL
nacional fez uma carta de apoio ao regime da Venezuela.
Também quero dizer ao Ver. Adeli, que subiu aqui e não aceitou o desafio pelo terceiro
ano consecutivo, de dizer, do ex-Presidente Lula, que lugar de corrupto é na cadeia e
que ele concorda com isso. Ele disse que não ia entrar no debate, e aí eu lembro da
Escolinha do Professor Raimundo, Ver. Cassiá, aí me lembro do Rolando Lero: “Ah,
porque eu vou falar da Casa Azul...”, e não aceitou o desafio, não falou do que eu pedi
para falar, de uma maneira transparente. Seguindo na Escolinha do Professor Raimundo,
eu lembro também do Pedro Pedreira que dizia: “Não me venha com chorumelas.”
Vereador, o senhor subiu aqui com o emblema do PT e não aceitou o desafio pelo terceiro
ano. Então, era o que eu tinha para a tarde de hoje; continua o desafio para os colegas do
PT dizerem que lugar de corrupto é na cadeia. Obrigado, Presidente.
(Não revisado pelo orador.)
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