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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Presidente, colegas, subo aqui para fazer uma justa 

homenagem. Ontem tive a oportunidade, junto com o Vice-Presidente 

desta Casa, de testemunhar a reabertura de uma parte que foi 

reformada do CAPS Partenon-Lomba do Pinheiro. Enquanto nós 

aqui, na Câmara, estamos debruçados falando sobre a questão do 

posto de saúde da Lomba do Pinheiro, da Bom Jesus, da prestação 

de serviços 100% SUS para as pessoas e essa discussão aqui sobre 

a contratualização ou não de determinados serviços, lá pude testemunhar o belíssimo 

trabalho que vem sendo feito. É um CAPS administrado pela entidade São Carlos, 

Hospital Mãe de Deus, a irmã Arlete estava lá, coordenadora, e os usuários também 

estavam lá. Esse CAPS é destinado à dependência química, às pessoas que chegam a 

um momento em sua vida que, inclusive, estão nas ruas. Eu me deparei com um 

capricho, um atendimento das equipes, e pude notar, nos próprios usuários daquele 

CAPS, o tamanho do desafio, porque, praticamente, às vezes, é enxugar gelo. Aqueles 

profissionais que estão lá – e eu faço questão de dizer o nome desses profissionais – se 

dedicam à luta contra a dependência química e, às vezes, infelizmente, aquela pessoa ou 

recai, ou não tem... Mas o esforço não é medido, ele é feito com amor total, com 

desapego. É um atendimento 100% público, mas que é cuidado e tocado pelo Hospital 

Mãe de Deus, através da Associação São Carlos.  

Esta foi tirada ontem. (Mostra fotografia.) Esta foto foi tirada ontem. (Mostra fotografia.) Eu 

queria aqui homenagear essas pessoas que dedicam suas vidas a atender, e queria dizer 

o nome de cada uma delas: Adriano Neto, educador físico; Alessandra Rudiger, 

psicóloga; Antonio Augusto Schmitt Junior, médico psiquiatra; Bruna Muniz, auxiliar 

administrativo; Carolina Mello, terapeuta ocupacional; Darcius Rosa, técnico em 

enfermagem; Deise Pinheiro, assistente social; Edgar Klein, médico clínico em saúde 

mental; Egiane Franco dos Santos, técnica em enfermagem; Fabiana de Souza, auxiliar 

administrativo; Fabiane Bock, enfermeira; Francielle Lampert, enfermeira; os técnicos em 

enfermagem Glauco de Lima, Iago Moura, Juliana Silva, Leonardo Venâncio, Luciane 

Leite; as enfermeiras Magali Amaral, Maria Helena Moreira, Mariana Albuquerque; 

Neuryelli Accinelli, técnica em enfermagem; Paula Cadore, terapeuta ocupacional; Patrícia 

Rodrigues Correa, enfermeira; Reginaldo Junior, auxiliar administrativo; Roselaine 
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Dorneles, auxiliar de higienização; Silvana Toledo Gonçalves, técnica em enfermagem; 

Thais Bennemann, coordenadora; e Yeger Telles, psicólogo. Muito obrigado pelo que 

vocês fazem pelas pessoas, de todo coração. Vocês sabem que eu, há 24 anos, trabalho 

na questão do combate às drogas. Muito obrigado pela dedicação de vida que vocês 

demonstraram ontem para todos nós; obrigado secretário da Saúde Pablo Stürmer e sua 

equipe; obrigado prefeito Marchezan, que estava lá. Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão.) 

 


