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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB) – Comunicação de Líder:  

Boa tarde a todos que nos acompanham na tarde de hoje – vejo uma 

amiga antiga, a Helen –, todos os moradores de Porto Alegre que 

estão aqui; colegas vereadores; presidindo os trabalhos, a Ver.ª 

Lourdes. Eu subo aqui na tribuna para reconhecer um belo e difícil 

trabalho, que vem sendo feito na cidade do ponto de vista, e todos 

nós aqui recebemos esses pedidos de demanda sobre a questão do 

problema mundial, dos moradores de rua. Nós sabemos que não é 

uma exclusividade de Porto Alegre, isso é um fenômeno mundial, tanto na Europa quanto 

na América do Norte. Em Porto Alegre, a gente vem testemunhando um esforço muito 

grande, então, venho aqui reconhecer esse trabalho, que é de várias secretarias. Aqui 

são algumas imagens desta semana. Eu tive a oportunidade, pelo convite, de 

acompanhar o trabalho do Hélio, que está lá na Secretaria de Serviços Urbanos, o 

reconhecimento da Casa ao Hélio, que é o responsável, dentro da Secretaria de Serviços 

Urbanos, junto com a Guarda Municipal, que acompanha as questões pertinentes à 

segurança pública, juntamente com o DMLU, que vai lá para retirar alguns resíduos, como 

colchões, lonas, estruturas colocadas nos espaços públicos. Eu quero reconhecer esses 

servidores, que sentem que, às vezes, é como enxugar gelo, Ver. Paulinho Motorista, mas 

é muito importante o que eles fazem. Eu fui na rótula do Papa, quando estavam ali, lá na 

praça Estado de Israel, e o desabafo do servidor do Município, da Guarda, do DMLU, dos 

serviços urbanos é o mesmo: “Vereador, a gente faz o trabalho, amanhã eles retornam”. A 

gente sabe que a Secretaria da Saúde, junto com a FASC, vem fazendo um 

encaminhamento revolucionário para os CAPS AD para quem tem problemas de 

dependência química. O nosso reconhecimento aos servidores que diariamente, mesmo 

sabendo que, às vezes, é enxugar gelo, retornam, conversam, separam o que é demanda 

social, o que é demanda da saúde, que não deixa ser social, das demandas da segurança 

pública, porque muitas pessoas já têm medo de transitar em alguns lugares, 

trabalhadores, à noite, temos problemas de segurança pública nas grandes cidades. O 

nosso reconhecimento a esses servidores que continuam fazendo esse trabalho. É muito 

importante continuar esse trabalho. A nós, um nível de pertencimento e aviso ao cidadão 

de Porto Alegre: nesses espaços públicos, nós não podemos fazer um incentivo de 

colocação nessas estruturas que são públicas, não são privadas. Vamos enfrentar o 
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problema, achar soluções, seja social, seja encaminhamento de saúde, de dependência 

química, de segurança pública. Quero reconhecer hoje o trabalho da Prefeitura Municipal, 

que diariamente vai mesmo sabendo que, às vezes, é um trabalho de enxugar gelo. 

Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.) 

  

 


