
 

SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA 

115ª SESSÃO ORDINÁRIA 25NOV2019 

 

pág. 1 

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Sra. Presidente, Ver.ª Mônica Leal, todo mundo que nos 

acompanha na tarde de hoje, nossos colegas, eu ouvi aqui as 

ponderações do vereador do PT, Ver. Oliboni, e eu não pude deixar 

de me inscrever aqui para debater, pela milionésima vez, fatos que 

não são trazidos à tribuna da maneira correta. Em primeiro lugar, Ver. 

Oliboni, o senhor fala sobre o governo ter sensibilidade com essas 

1.800 pessoas do IMESF. Olhe só: quem tinha que ter sensibilidade 

seriam vocês, autores do projeto que extinguiu o IMESF, ou o senhor vai negar que o 

senhor apoiou a tese que tem como autor o Simpa, que tem o PT; o CPERS, que tem o 

PT; os sindicatos que têm o PT. Em vez de vocês dizerem que o culpado é o Marchezan, 

porque o ano que vem tem eleição, seria mais legal vocês virem aqui e comemorarem, 

porque a tese teve ganho de causa no Supremo. Seria muito mais justo, muito mais 

coerente, muito mais ético, muito mais moral subir aqui e dizer: “Ganhamos no STF e a 

nossa causa está extinguindo com o IMESF, o que causará 1.800 demissões; o Supremo 

deu ganho à nossa tese, porque não podia ser um instituto daquele jeito”. E foi num 

governo que nem era o governo Marchezan! Então se vai lá na ponta, se mente que estão 

em greve porque não estão recebendo, mas é mentira, todos estão recebendo! Eu vim 

aqui fazer um apelo não apenas ao vereador do PT, mas a os políticos: esqueçam as 

questões eleitorais, de fazer isso com a preocupação... E trazer meias verdades? São 

meias verdades! O PT, o PSOL, o PSTU, o PCdoB são campeões de fazer isso: criam 

dificuldade, entram na justiça, extinguem o IMESF, o que gera agonia, tristeza em 

pessoas que, numa grande parte, fazem o trabalho que tem que ser feito. Aqui a gente 

elogia as inciativas dos governos anteriores que também defenderam o IMESF, e este 

governo entrou com recurso para manter o IMESF, está aqui, apresentou na Câmara para 

nós autorizarmos a parcela que tem que ser pública, e continuam fazendo discurso 

eleitoral, usando a angústia dessas pessoas para mobilizar através da raiva, para jogar no 

adversário eleitoral a culpa. Por favor, chega disso! Por favor, não mintam para aquela 

pessoa que precisa do atendimento público de saúde. A verdade é esta: os autores do 

processo que extinguiu o IMESF hoje querem recolher, arrebanhar os votos das pessoas 

que estão ali passando por aquela dificuldade. Tenham decência, subam aqui e, pelo 

menos, assumam que tiveram uma vitória na Justiça. Assumam, façam isso, digam: “O 
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nosso processo, nós ganhamos, nós extinguimos o IMESF”. Não usem as pessoas para 

tentar arrebanhar uns votinhos. Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.) 

 


