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VEREADOR ROBERTO ROBAINA (PSOL) – Comunicação de 

Líder: Saudação, Sra. Presidente, Ver.ª Mônica Leal; vereadores e 

vereadoras; o Ver. Cassiá Carpes nos convidou para um debate 

nacional, e eu preparei a minha intervenção sobre um problema 

pontual da Prefeitura de Porto Alegre.  

Acho útil o debate que o Ver. Cassiá Carpes nos trouxe, acho 

necessário, quem sabe e quem conhece a trajetória do PSOL sabe 

que o PSOL tem-se caracterizado pelo combate à corrupção. E há 

muita corrupção no País, há muita corrupção na política e há muitos corruptores, 

empresas corruptoras, sobretudo as empreiteiras, os bancos, e nós sabemos agora que 

há uma crise, porque, de fato, nós que queremos seguir combatendo a corrupção vemos 

que, infelizmente, o Ministério Público acabou tendo uma relação com o juiz Sérgio Moro 

que era uma relação ilícita e acabou fazendo a perseguição mais a um partido e não ao 

conjunto do sistema. Isso, para nós, é mais crítico e mais grave, é utilizar a justiça para 

interferir no processo político prejudicando um partido e protegendo outros. Isso que nós 

somos críticos ao PT, ao governo do PT, mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar de 

considerar que o juiz Sérgio Moro, na sua opção política de apoiar o governo Bolsonaro, 

tratou de enfraquecer o partido que fazia o contraponto ao projeto que o Bolsonaro 

representava, embora era um contraponto que eu considero que era um contraponto 

absolutamente limitado, razão pela qual o PSOL sempre foi oposição de esquerda aos 

governos do PT. 

Mas eu vim falar aqui nesta tribuna sobre a questão municipal, sobre a Prefeitura de Porto 

Alegre, porque nós temos um quadro na cidade de Porto Alegre, que é o que nos 

compete discutir de modo mais aprofundado aqui na Câmara, de descaso muito grande 

com a cidade. E eu tenho reclamado que o governo municipal não faz investimento 

público, o investimento planejado foi de R$ 3 milhões e os gastos em publicidade 

planejados para este ano são de R$ 34 milhões. Portanto, o governo municipal gasta dez 

vezes mais em propaganda do que faz do que efetivamente faz, porque é um 

investimento que não passa de R$ 3 milhões. E eu, eu janeiro deste ano, já havia alertado 

a Câmara de Vereadores e o Ministério Público de Contas sobre uma preocupação com a 

licitação que foi executada para utilização dessas altíssimas verbas publicitárias: R$ 34 

milhões. Apresentei no Ministério Público de Contas a preocupação com a comissão 
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julgadora daquela licitação, pois ela tinha muitas pessoas ligadas ao PSDB, gente que 

havia sido ligada às campanhas do PSDB, ao governador Eduardo Leite, à Prefeitura do 

Marchezan – apresentei no Ministério Público de Contas essa preocupação. Resulta que 

hoje, indagando aqui da liderança do governo, justamente, por orientação inclusive da 

PGM, foi suspensa a licitação que havia começado. Então estamos em junho, hoje, dia 19 

de junho, e há uma revogação do processo de licitação. E já em janeiro eu apontava 

problemas sobre a publicidade. O líder do governo pergunta qual é a licitação; é a 

licitação dessa enorme verba de publicidade de R$ 34 milhões. Acaba de haver a 

revogação da licitação, Ver. Oliboni. E nós estamos já na metade do ano! E quem 

acompanha a televisão vê que o governo está efetivamente gastando muito em 

publicidade, fazendo muito pouco, mas com muita propaganda em canais de televisão. E 

eu estou preocupado como está sendo gasto esse recurso, como está sendo gerenciado 

esse recurso, na medida em que a licitação foi revogada. Para nós, isso é muito 

preocupante, porque é um volume de dinheiro razoável. Nós consideramos preocupante 

desde o início; por isso, Presidente Mônica, eu levei ao Ministério Público de Contas uma 

preocupação sobre a transparência da licitação, resultando que foi revogada a licitação 

que havia sido feita. Então, evidentemente que nós pedimos explicações das razoes pelas 

quais isso ocorreu, pedimos explicações de como está sendo gerenciada essa enorme 

quantidade de dinheiro que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre está usando para fazer 

propaganda de suas obras. Obrigado.  

(Texto sem revisão final.) 

 

 


