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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Presidente Mônica Leal, colegas, todos que nos 

acompanham aqui na tarde de hoje. Ver. Ricardo Gomes, por 

questão de coerência, eu não poderia deixar de me manifestar aqui, 

porque em nenhum momento, em nenhum momento deste meu 

primeiro mandato, eu me furtei de fazer isso nesses momentos. 

Ninguém disse que a retirada de quórum, ou a permanência de 

quórum não esteja prevista na regra da Casa. Ninguém disse isso. 

Acho que aqui, ninguém seria desmiolado o suficiente para dizer algo assim, mas todas 

as vezes, e eu me lembro exatamente quais foram as vezes, uma com o Ver. Marcelo 

Sgarbossa, outra com o Ver. Prof. Alex, e outra com a Ver.ª Fernanda Melchionna, os 

meus registros foram os mesmos que eu farei a V. Exa. no momento. O que eu acho 

estranho é um vereador solicitar a verificação de quórum, não estando no plenário. Isso é 

uma aberração, Ver. Ricardo. O senhor, duas vezes hoje à tarde, solicitou a verificação de 

quórum. “Visivelmente”, “como prevê”, palavras que o senhor usou aqui, “as regras do 

jogo” “o jogo prevê”. Mas o senhor estava em plenário, o senhor não é o gasparzinho, o 

senhor estava em plenário. Da mesma forma que eu cobrei desses vereadores, que ao 

menos registrem as suas presenças na verificação de quórum – me desculpe, Ver. 

Ricardo, o senhor é um vereador ativo desta Casa –, eu peço aqui, encarecidamente, que 

nas próximas vezes, e as regras continuam sendo essas, o senhor, ao menos, se o 

senhor está pedindo a verificação de quórum, que o senhor considere, na frente da 

população de Porto Alegre, que o senhor está presente, porque o senhor pedir a 

verificação de quórum, para acabar com a pauta, interrompendo o trabalho dos 

vereadores que querem debater e votar, e o senhor ficar aqui no plenário, conversando, 

se inscrevendo, me desculpa, Ver. Ricardo, no mínimo é incoerente. Então, se o senhor 

mobilizar a retirada do quórum nas próximas vezes, pedindo para os colegas saírem para 

não ter os 19 e o senhor for ao microfone, pelo menos o senhor está presente, porque fica 

uma coisa muito ruim. É de louco isso! Eu vou pedir a verificação de quórum, mas eu não 

estou aqui, e aí as pessoas todas vão respeitar o meu pedido eu não estando! Desculpa. 

Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.)  

 


