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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Presidente, colegas, é um prazer estar aqui hoje. Em 

primeiro lugar, gostaria de parabenizar a atuação da Ver.ª Fernanda, 

que esteve aqui na semana passada, cumprindo um brilhante papel 

como vereadora, torci muito para ver aqui a Ver.ª Fernanda Jardim 

entre nós. Parabéns, Fernanda.  

Eu não posso deixar de fazer alguns esclarecimentos de um assunto 

que, através de um veículo de comunicação, através do Felipe Vieira, 

teve luz aí a algumas argumentações sobre a saída de uma empresa de intermediação, 

como foi muito bem explicado aqui – o Ver. Ricardo Gomes trouxe à tribuna a questão da 

intermediação e a questão do ISSQN. Queremos, de público, pedir à empresa que tenha 

um pouco mais de esperança e nos dê tempo para que possamos discutir abertamente 

essa questão, porque a intermediação, em Porto Alegre, tem 5% de ISSQN. É diferente 

se a empresa é de tecnologia, de software, de informática, quando o ISSQN é de 2%. Nós 

sabemos que em outros municípios o ISSQN é diferenciado. Mas quero fazer um apelo à 

empresa Uhuu.com: permaneça no nosso Município, ajude neste momento difícil que 

Porto Alegre enfrenta. Nós precisamos, cada vez mais, de empresas com nível de 

pertencimento e que possamos, juntos, discutir esses trâmites. Agora, nós não podemos 

fingir, num português bem simples aqui, que uma empresa não seja de intermediação. Se 

ela é de intermediação e está classificada como intermediária, ela tem que pagar o tributo 

de intermediação que aqui em Porto Alegre é de 5%. Vamos esmiuçar esse assunto com 

os colegas que são mais apropriados do assunto tributário para que possamos, talvez, ter 

a esperança de que essa empresa fique conosco aqui, em Porto Alegre, como várias 

outras empresas. Eu venho aqui fazer esse esclarecimento, inclusive, ao Felipe, de dizer 

que se a empresa fosse lá classificada formalmente, apenas como uma empresa de 

tecnologia, de informática, o ISSQN dela aí sim seria de 2%. Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.) 

 


