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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder, 

pelo governo: Boa tarde, sem muitas delongas aqui, eu queria dividir 

com os nobres vereadores e vereadoras e tudo mundo que nos 

assiste um belíssimo trabalho que o DMAE vem realizando. Nós 

tivemos acesso, na realidade, a dois grandes investimentos, que 

estão em andamento, extremamente adiantados, que vão combater 

as questões de água na região da Restinga, numa região importante 

da Lomba do Pinheiro, que pega toda aquela região da Quinta do 

Portal. Então, vou solicitar ao pessoal da assessoria que faça as impressões para os 

vereadores que quiserem ter este material. (Procede-se à apresentação de imagens.) 

Aqui, a gente vê a adutora Antônio Borges, que vai beneficiar 75 mil habitantes com 

investimentos realmente grandes nessas áreas. Então, nós gostaríamos de ressaltar o 

trabalho do DMAE no combate às questões que mais atingem a população do Extremo-

Sul e Lomba do Pinheiro, parabenizar pelo trabalho o diretor Darcy, o César, o Leomar, as 

pessoas que estão lá no DMAE debruçadas para combater problemas históricos desta 

cidade, que agora, graças a um grupo grande de vereadores, a Prefeitura, o governo 

Marchezan está tendo condições de enfrentar por causa dos projetos aprovados nesta 

Casa. Mas eu não poderia deixar de responder ao Ver. Robaina novamente, antes de 

encerrar aqui o meu tempo, e dizer o seguinte: Ver. Robaina, nós temos uma diferença 

muito grande aqui entre nós. Em primeiro lugar, eu falo para 1,5 milhão de porto-

alegrenses. Eu entendo que o senhor fala apenas para agradar o seu público, o seu 

eleitorado, o eleitorado do PSOL.  

O senhor veio aqui e falou sobre o Aécio Neves; se o senhor fosse melhor informado 

saberia que eu já estive aqui dando publicidade ao documento que pedia a expulsão do 

senador Aécio Neves do PSDB; se o senhor fosse melhor informado saberia que eu já 

vim aqui falar que o PSOL teve o seu primeiro prefeito eleito, no Brasil, com grana da 

OAS; eu já estive aqui nesta tribuna falando que o seu partido, no site do seu partido, 

apoia o governo do Maduro na Venezuela, e eu não me orgulharia tanto assim, mas eu 

entendo que o senhor faz um discurso para o seu eleitorado. O senhor subiu aqui e fez 

alusões até graves, e eu quero lhe dizer uma coisa, Ver. Robaina, eu só subi aqui após o 

senhor, é claro, porque o senhor misturou os assuntos para o seu público, falou sobre um 

episódio triste desta Casa e pulou para o assunto da CPI do banco de talentos, e eu vim 
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dar o alerta, porque nós vamos defender a questão do banco de talentos. Eu dei o 

exemplo de uma pessoa presa que concorreu, ano passado, a deputado federal pelo seu 

partido, e aí o senhor ficou bravo. Eu não falo para um eleitorado, eu não falo para um 

partido, eu falo para a cidade, eu falo para um milhão e meio de pessoas. Vir aqui e fazer 

alusão: “Ah, eu não sei quem indicou, talvez seja o Ver. Mauro Pinheiro”. O senhor veio 

aqui e falou o nome de um vereador, jogando, assim... Aí o seu público, que está ouvindo, 

vai passar a acreditar, porque mentiras repetidas muitas vezes se tornam verdade. Então 

eu quero explicar. Eu me inscrevi após o senhor, porque foi o senhor que veio aqui fazer 

isso; se o senhor não tivesse feito eu não precisava me inscrever para lhe responder.  

Sobre o delegado Max Otto Ritter, eu o conheço pessoalmente há um bom tempo, é um 

grande profissional; vamos aguardar o trabalho, não vamos ficar aqui falando, e eu repito, 

o Brasil está muito cheio desse ódio, que inclusive vocês vivem dizendo que é da 

extrema-direita. Então, alto lá! Eu, por enquanto, vou me inscrever aqui para falar sempre 

que tiver algo para dizer. Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.)   

 

 


