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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder: 

Boa trade, estamos aqui nesta quarta-feira, em que eu não poderia 

deixar de falar aqui, depois de ouvir o Ver. Robaina. Eu acredito que 

há uma parte dos vereadores que ainda está tentando entender e 

estudar a fundo para que não se cometam injustiças sobre o ocorrido. 

Nós temos que ter muita responsabilidade com o que a gente se 

manifesta. É lamentável o episódio e todos os seus desdobramentos, 

mas vamos acompanhar, aguardar para que nós não façamos o que 

as redes sociais estão cada vez mais fazendo: pré-julgamentos, condenações 

antecipadas. O que eu posso dizer aqui é que todos os colegas irão acompanhar para 

que as verdades sejam apuradas. Lamentamos o episódio, mas eu quero fazer uma 

observação importante aqui sobre a fala do Ver. Robaina. Ver. Robaina, o senhor falou 

aqui sobre o Banco de Talentos, sabemos que agora vocês vão depositar as suas 

energias, no momento, à tarefa dessa CPI. Pegando o gancho, quero dizer que um dos 

presos de ontem, selecionado ou não, analisado ou não pelo Banco de Talentos, é 

interessante dizer quem é essa pessoa. Essa pessoa concorreu pelo seu partido, pelo 

PSOL. Nós temos lá um ex-conselheiro tutelar, ex-agente comunitário que concorreu a 

deputado federal pelo seu partido. Isso comprova que o Banco de Talentos não faz filtro 

político partidário e, provavelmente, ele estava lá no DEMHAB trabalhando por ter sido 

conselheiro tutelar e agente comunitário. Vai ser muito bom nós darmos luz ao que o 

Banco de Talentos faz, porque ele faz isso, vê o perfil do candidato, seja ele indicação 

política, seja ele indicação da própria pessoa no site e vê se ele se encaixa à tarefa dentro 

da gestão pública. Mas eu tenho que falar aqui claramente: ouvi aqui do senhor a crítica, 

pegando esse episódio triste e lamentável, que nós vamos aguardar para ver as 

apurações, e já jogar lá na questão política do Banco de Talentos, da CPI, para atrair a 

mídia para o assunto. Alto lá, um dos selecionados que, ontem, foi preso, que estava na 

administração, concorreu pelo PSOL a deputado federal. Então, novamente, vamos com 

calma, não vamos entrar nessa do momento facebookiano, raso, de sair dizendo coisas 

aqui, fazendo alusões, largando lama onde ela não há. Quero deixar claro que, amanhã, 

vamos estar aqui acompanhando os trabalhos dessa CPI e, no decorrer, vamos deixar 

muito claro que o governo tem todo o interesse, absolutamente todo o interesse de 

abordar esses temas, porque quem não deve não teme. (Texto sem revisão final.) 


