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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder, 

pelo governo: Eu prometo ser rápido, até porque temos que dar 

continuidade à sessão. Eu quero fazer algumas observações rápidas. 

Em primeiro lugar, quero responder ao Ver. Adeli Sell, da bancada do 

PT: Ver. Adeli, o senhor tratou a CPI, fez um apelo pessoal a mim, 

por isso eu resolvi responder – senão nem precisa me inscrever para 

falar novamente –, o senhor fala sobre “jogada, ninguém é idiota”. 

Vou deixar claro, realmente, ninguém é idiota. Eu subi e me reservei, 

a minha opinião individual, não externei a minha opinião individual aqui, para não gerar 

mais debate e mais briga. Agora, tratar a CPI como jogada, eu não trato a CPI como 

jogada. Então, não serve para mim o que V. Exa. disse aqui de cima. Também não serve 

para mim a questão de achar que vocês são idiotas ou não; se vocês se julgam dessa 

forma, eu não os julgo dessa forma. Sobre as afirmações aqui, o Ver. Robaina que 

preside a CPI, que é representante nesta Casa do PSOL, afirmações duras, aqui da 

tribuna, dizendo que o prefeito está trabalhando para impedir a CPI. Eu quero que o 

senhor prove isso. Eu lhe peço, não precisa ser na tribuna, o senhor pode entregar para 

mim, pode me mostrar alguma prova que ele trabalha ou que faz isso. Quem o conhece 

sabe que isso é apenas um mecanismo de linguagem eleitoral para usar aqui na tribuna 

entre os partidos do PSOL e do PT que veem no prefeito Marchezan a representação da 

sua oposição partidária, e vir aqui fazer o discurso para os seus eleitores, para os seus 

seguidores, ou fazer uma antecipação do calendário eleitoral.  

Sobre a questão do Michel Costa, pelo que eu sei, inclusive, o senhor disse que ele é 

“calcanhar de Aquiles”, pelo que eu sei parece que teve decisão judicial a favor dele. Mas 

o que eu sei é que quando houve qualquer tipo de levantamento de suspensão, ele foi 

exonerado; é o que eu sei, o senhor também pode provar o contrário.  

Sobre o Banco de Talentos, vamos deixar o debate aqui, porque o Banco de Talentos 

está sendo utilizado como ferramenta de gestão pública moderna não é só em Porto 

Alegre, é no Brasil inteiro, é fora do Brasil, é em outros países.  

Sobre a questão do aluguel, que é outro ponto, também vamos ter aqui com a maior 

tranquilidade, temos inclusive um colega que foi secretário de desenvolvimento 

econômico e deu início a isso, Ver. Ricardo Gomes, depois seu adjunto assumiu. Não tem 

nenhum problema. Nenhum vereador aqui quer retardar a discussão, o que fiz aqui foi um 
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pedido. Vi sua postura pela manhã e não gostaria que a postura séria da maior parte dos 

integrantes da CPI que o senhor preside, os encaminhamentos da manhã aqui foram para 

nós decidirmos como funcionará a CPI, como vai ser apresentado, com que prazo, quem 

vamos indicar para falar. Tudo aos olhos da transparência do trabalho nosso aqui como 

legislador. Qualquer outra coisa, desculpa, é antecipação de debate eleitoral, e com isso 

não concordo. Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.)  

 

 


