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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Presidente Mônica, colegas, todos que nos acompanham 

aqui na tarde de hoje; eu pedi para utilizar o tempo de liderança do 

PSDB para, mais uma vez, ressaltar os resultados positivos da 

Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. Desde o início desta 

gestão, com a figura do secretário Erno, houve um empenho muito 

forte de todo o corpo técnico da Secretaria da Saúde para a 

modernização do atendimento público da saúde: a questão do 

teleatendimento, a questão das unidades de saúde. A gente viu hoje, na capa de um 

veículo de imprensa da capital, um percentual muito importante. Ressaltamos que longe 

ainda do que nós queremos, mas houve uma redução de 40% no tempo médio de espera 

nas filas do SUS nos atendimentos de saúde em Porto Alegre. Nós estamos vendo, desde 

o início desta gestão, os postos de saúde abertos em horário estendido. Temos agora um 

projeto importante, que também tem a ajuda do, hoje, membro do Ministério da Saúde, 

nosso ex-secretário Erno, mas eu não podia deixar de saudar mais uma vez aqui o 

secretário Pablo Stürmer e toda a equipe da Secretaria Municipal da Saúde, o Dr. Thiago 

Frank e tantas pessoas que eu sei que cometo injustiça em não as citar. Nós precisamos 

reconhecer o empenho diário da Secretaria Municipal da Saúde para atingir esse 

percentual importante de redução no tempo de espera.  

Também não podia deixar de ressaltar que, essa semana em que eu estive de licença, 

nós tivemos aqui a nossa vereadora Fernanda Machado, que assumiu neste Parlamento. 

Eu conheço a Ver.ª Fernanda há mais de uma década e fiquei muito honrado de ser 

substituído por ela, com a sua luta dedicada aos direitos humanos, à luta das mulheres. 

Gostaria muito de deixar claro que fiquei muito honrado em ter sido substituído por ela. 

Agradeço a compreensão dos outros suplentes da nossa composição que apoiaram que a 

Ver.ª Fernanda assumisse durante a minha licença; agradeço ao Ricardo, ao Nedel, aos 

membros da suplência do Partido Progressista.  

Também não posso deixar de ressaltar que, no dia 13 de agosto, houve uma premiação 

em Brasília. Muito me honrou receber da Secretaria Nacional de Juventude uma honraria 

de Parceiro da Juventude, pelo trabalho desenvolvido aqui neste Estado, em 2003, 

quando o nosso ex-vereador Antônio Hohlfeldt era vice-governador, pude desempenhar 

um trabalho junto com várias pessoas no primeiro Conselho Estadual de Políticas 
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Públicas e Juventude. Então, muito obrigado pela honraria, isso realmente é um 

reconhecimento nacional por um trabalho que eu representei vários jovens aqui neste 

Estado, inclusive de vários segmentos, de várias entidades, e dedico a esses 43 

conselheiros que, em 2003, se espalharam pelo Rio Grande do Sul, pelas coordenadorias 

de educação, para palestrar e qualificar os jovens sobre políticas públicas de e para a 

juventude. Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


