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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Presidente Reginaldo Pujol, colegas, população, todos 

que nos acompanham na tarde de hoje. Eu pedi rapidamente para 

fazer um registro aqui, porque muito ouvimos, nos últimos dias, de 

vários lugares, questionamentos, até em programas de rádio, sobre a 

Campanha do Agasalho ter gasto R$ 9 milhões. Nós tentamos achar 

aqui alguma justificativa para essa mentira descabida, absurda estar 

circulando. Então, nós gostaríamos de colocar à disposição, agora à 

tarde, aos que não tiveram acesso ainda, o relatório enviado pelo Gabinete de 

Comunicação Social, do Paço Municipal, sobre todas as campanhas de divulgação 

realizadas até hoje, tanto na parte da saúde, enfim, como várias campanhas que foram 

feitas com intuito óbvio de atender a população. Inclusive, agradeço o corpo técnico aqui, 

da Câmara, que está passando o relatório, onde que tem a Campanha do Detetive 

Cidadão, a Campanha da Dengue, várias campanhas publicitárias, mas a Campanha do 

Agasalho é gratuita. Então, por favor, vamos ter mais responsabilidade com que se diz, 

porque circula por aí essa informação sobre a Campanha do Agasalho, inclusive com 

requintes de crueldade, dizendo que com R$ 9 milhões se vestiria todas as pessoas que 

precisam e que passam frio nesta cidade. Isso é algo descabido, ou demonstra uma 

ignorância completa sobre os fatos, ou uma leviandade absurda! Então, com toda a 

transparência, o Paço Municipal, o Gabinete de Comunicação Social está disponibilizando 

o relatório. Inclusive, agradecemos ao coordenador-geral, Orestes, que enviou o material, 

o qual disponibilizaremos aos vereadores da Casa que quiserem ter acesso aos dados do 

que se gastou e do que tanto se economizou em comparação a todos os outros governos 

até hoje, do ponto de vista de divulgação.  

Eu também não posso deixar de registrar aqui, após ouvir o que o Ver. Engº Comassetto, 

do PT, falou sobre o IMESF. Eu estou cansado de repetir aqui, Ver. Engº Comassetto. Se 

o senhor acha que tinha que ser feito assim ou assado, o senhor vença as eleições, seja 

prefeito e diga como o senhor quer fazer. Mas nós temos responsabilidade, não vamos 

propor algumas coisas que já foram declaradas inconstitucionais. E repito: vocês que 

estão aí e que foram atingidos pelos fechamentos das Unidades de Saúde, se atentem 

aos cartazes que foram colocados. Eu tive acesso a esses cartazes, alguns tinham lá na 

porta da unidade: “Unidade fechada, porque o prefeito Marchezan está demitindo os 
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funcionários do IMESF, extinguindo o IMESF”. Isso é outra mentira cruel, deslavada, de 

política rasa, baixa aqui, que sempre utiliza a raiva das pessoas como ferramenta 

eleitoral. Tanto que agora, ontem, nos veículos de imprensa, os sindicatos disseram que 

eles determinaram a reabertura das Unidades de Saúde e que cessassem as 

manifestações. Ora, como é que, então, se diz que foi o prefeito que fechou, se os 

sindicatos na imprensa, ontem, disseram que mandaram reabrir? Então, investiguem 

mais, se informem mais, porque a população está cansada de populismo e de politicagem 

barata. Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


