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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Presidente Pablo; colegas, todos os porto-alegrenses que 

nos acompanham aqui na tarde de hoje, vejo aqui a Federação 

Gaúcha de Karatê, representada pelo Celso Piaseski, inúmeras 

pessoas que nos acompanham pela TVCâmara. Eu vou pedir auxílio 

da área técnica da Câmara para ir passando alguns slides aqui no 

nosso telão do Legislativo.   

 

(Procede-se à apresentação dos slides.)  

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB): Em primeiro lugar agradeço a presença do 

secretário Pablo Stürmer, mais uma vez nesta Casa, convidado pela Frente de Defesa à 

Recuperação do Centro Histórico, temos vários vereadores que integram a frente. Ele 

veio a esta Casa falar de várias coberturas de atendimento à saúde na área do Centro de 

Porto Alegre, que há alguns impasses envolvendo a Rua Gen. Bento Martins, que um 

lado da rua seria coberta por algumas unidades de saúde, o outro lado, por outras áreas 

da saúde. Eu fiquei surpresa também em ver, no projeto da Prefeitura sobre a população 

da rua, a falta de imóveis para locar disponibilizados ao projeto que a Prefeitura vem 

divulgando através da imprensa. Quero fazer um apelo para que as pessoas que 

possuam imóveis entrem no site, nas redes da Prefeitura, e disponibilizem seu imóvel 

para que possamos tocar em frente este importante projeto. 

A Secretaria da Saúde, não só o secretário Pablo, mas também toda a equipe que 

acompanhou o secretário, nos colocou à disposição muitas informações que vou distribuir 

para os vereadores de forma digital nesta apresentação. Eu fiquei surpreso, V. Exas. não 

têm noção do número de moradores no Centro Histórico de Porto Alegre.  Temos um 

grande número de pessoas idosas, um grande número de trabalhadores, um grande 

número de pessoas portadoras de deficiência. Fiquei surpreso, porque a gente tem ali no 

Posto de Saúde Modelo, a gente tem no Santa Cecília, a gente tem grandes unidades, 

grandes hospitais aqui, e a gente tem uma cobertura que vem enfrentando também a 

questão da saúde da família. Há uma demanda muito grande em atendimento para saúde 

da família, há uma demanda grande do teleatendimento, que hoje a gente aqui as 

questões dermatológicas, que são pela telemedicina tratadas com muito êxito. 
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Quero agradecer, de público, a Secretaria da Saúde, o governo Marchezan por ter feito, 

sim, uma revolução nesta área. Vários vereadores se revezam aqui para falar desse 

tema, mas a gente tem ali a Unidade Santa Marta, a gente tem sete equipes de unidade 

da saúde da família, a gente tem o Consultório na Rua, a gente tem a Unidade de Saúde 

da Santa Cecília. Nós temos vários percentuais e muita informação disponível, mas o 

principal, que é a busca de um espaço público – queria agradecer ao secretário Pablo por 

estar fazendo isso junto com o prefeito Marchezan –, de um imóvel do próprio governo, 

estamos na busca junto com a Procuradoria do Município, para que tenhamos uma 

unidade ali no Centro, dirigida ao atendimento básico e ao atendimento das famílias que 

residem no Centro. Muito obrigado ao secretário da saúde e ao governo Marchezan. Vou 

colocar à disposição de todos os vereadores esse importante material, presenteado pelo 

secretário Pablo quando veio a esta Casa na sua apresentação da semana passada. 

Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.)  

 


