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Vereador Odilo Antonio da Costa saudou a todos e disse que olhando o calendário, o mês de 
março é um mês marcante, principalmente aos colinenses, começando dia oito, data mundial 
em homenagem ao dia das mulheres e agora, mais para o final do mês, o vigésimo terceiro 
aniversário do município de Colinas. Reafirmou que o mês de março é um mês marcante, 
principalmente para os colinenses. Falou que olhando essas datas, repensou e decidiu a usar o 
espaço na tribuna hoje, tendo em vista o que terão para comemorar na realidade. Disse aos 
colinenses que não há muito a comemorar, pois, com certeza, a comunidade não leva somente 
até ele os problemas, leva a todos os vereadores. Comentou que há muito tempo, meses de 
setembro, outubro, novembro, várias pessoas o autorizaram a trazer, inclusive, o nome delas 
na tribuna, dizendo sobre o atendimento no posto de saúde, que vinham se sentindo mal no 
início da semana e médico somente quinta ou sexta.  Falou que muitas vezes ouvem, não 
esquecem, mas deixam para amanhã, achando que irá normalizar, mas infelizmente em 
Colinas não é assim. Salientou que na semana passada, após a sessão que tiveram nesta Casa, 
um pai de família, que o autorizou a dizer o nome, o qual não irá citar, mas, caso alguém tenha 
dúvida, dirá e faz questão dessa pessoa se presenciar, o procurou. Disse que a esposa deste 
senhor, tendo um filho de três meses, amamentando essa criança, chegou na sexta de manhã 
no Posto de saúde de Colinas e contou a sua situação, que imaginava ser gripe, mas não sabia 
o que era, sendo que não tinha quase nem condições de caminhar. Falou que a resposta foi 
sem maiores problemas, bem atendida verbalmente, mas disseram para retornar na segunda, 
porque não havia médico naquele dia, sendo que o nome dela ficaria marcado para voltar na 
segunda. Perguntou aos vereadores, dizendo nesta Casa haver pais e mães de família, se 
acontecesse com eles, qual seria a reação deles. Afirmou estar trazendo coisas transparentes, 
não está fazendo ônus, só trazendo os problemas que são levados a ele. Comentou que logo 
no início daquela semana, um senhor colinense, nato dessa cidade, ligou para ele e colocou a 
mesma situação. Salientou que quando acontece no vizinho, acontece lá ou cá, não imagina 
que aconteça consigo mesmo, pois todos já escutaram isso, que, com certeza é uma realidade. 
Explicou que na segunda-feira de manhã, amanheceu sem condições de trabalhar, mas foi 
trabalhar, fez o máximo, sendo que às onze horas, quando retornou do trabalho pronto, pediu 
licença e foi autorizado a ir ao posto de saúde, quando foi constatada febre alta. Disse que, 
com certeza, cada um já teve febre, e com o calor sente-se o dobro, algo que jamais tinha 
sentido até então. Falou que a colega Justines o viu no posto, naquela situação. Salientou ter 
dito para enfermeira, que o encaminhou para o médico dizendo que ele deveria consultar, 
para ela anotar isso, sendo que de repente não daria na tarde da segunda, mas quem sabe na 
terça de manhã, entretanto, a enfermeira disse que estavam agendando para sexta-feira. 
Questionou os colegas se devem ficar de braços cruzados com isso, em casa, deixar para os 
outros comentar ou irão bater palmas, dizendo que isto está certo. Afirmou que infelizmente 
esta é a realidade, porque aconteceu com várias e várias pessoas que falaram para ele e com 
certeza nem todas que passaram por isso não falaram e aconteceu com esse vereador que é 
funcionário há vinte e um anos nessa prefeitura. Disse que ainda pediu alguns medicamentos 
no posto, se a enfermeira daria para ele levar para casa, sendo que a mesma disse até ter o 
medicamento, porém não poderia dar, pois precisa de receita. Salientou entender, porque 
sabe as leis da medicina, mas questiona a situação, pois quando tem remédio não tem médico, 
quando tem médico a farmácia está com dificuldades. Pediu se isso é comemorar o vigésimo 
terceiro aniversário de Colinas, afirmando que isso é de se envergonhar, pois não acha outra 
palavra a não ser a de se envergonhar para a saúde de Colinas. Falou ter tentado, até na 
manhã desta quarta, com medicamentos caseiros, achando que se fosse gripe passaria, porém, 
como não aguentou mais foi recorrer a Imigrante, para consultar com um médico daquele 
município, pois eles têm convenio com todos os médicos de lá. Afirmou que lá foi atendido, 
inclusive, na hora do meio dia, pelo Doutor Milton Campos, sendo que estava com febre alta e 
o mesmo lhe disse que isso não estava acontecendo somente com ele, que é uma debandade 



a questão da gripe, que essa gripe é preocupante, assim, receitou medicamento e repouso. 
Disse aos colegas que Colinas se fala tão bem e está tão bem enfeitada para a Páscoa e com 
certeza merece receber milhares de pessoas para tirarem fotos e levarem essa imagem. 
Entretanto, lamentou que essas pessoas que tiram fotos levam uma imagem bonita, porém 
nem tudo que é bonito é bom, porque em Colinas, afirma e aprova diante de quem preciso for, 
vendem uma imagem na foto, mas internamente, disse voltar a repetir e não se cansa, é uma 
vergonha. Salientou fazer questão que alguém o conteste em relação a isso que foi enfrentado 
nos últimos dias. Falou já ter usado a tribuna para elogiar secretários, elogiar prefeito, pois 
acha que é a coisa mais justa, sendo já ter sido cobrado por isso, mas acredita que se merece, 
tem que ser reconhecido, independente de cor partidária e ele irá sempre reconhecer e elogiar 
sim. Porém, disse que quando chega numa situação dessas, só tem a pedir aos nobres colegas, 
independente de partido, para tentar juntos mudar essa situação, para que não venha 
acontecer injustiça da maneira que está acontecendo na Saúde em Colinas ou que lhe provem 
o contrário. Salientou não adiantar perder tempo dizendo que é época de férias, que tem 
médico de férias, porque todos sabem que cada trabalhador tem direito a um mês de férias 
durante um ano, a não ser que tenham provas de algum equipamento de diagnóstico 
informando, no mês de janeiro, o mês que não irá dar gripe, não dar febre alta, sendo que 
nesse mês pode sair de férias sem precisar se preocupar com isso. Disse que ninguém pode 
imaginar a sua indignação e que irá torcer para que nenhum vereador ou familiar seu sinta na 
pele o que sentiu na saúde de Colinas essa semana. Ao se referir ao seu particular amigo, 
Irineu Horst, disse admira-lo pelo lado passivo, por ouvir as pessoas, pelo lado do diálogo e que 
sempre admirou pessoas assim. Desta forma, salientou querer deixar um recado a este 
particular amigo, prefeito Irineu Horst, para que tome uma atitude, pois acredita que o 
prefeito não está sabendo o que está acontecendo ao redor dos seus pés; o leva a crer nisso. 
Comentou que conhecendo o Irineu da maneira que conhece a pessoa do Irineu, pois foram 
colegas por vários anos e vê o Irineu como uma pessoa de bem. Falou que as atitudes que 
estão tendo na saúde de Colinas são atitudes para as quais não existem explicações e por isso 
não admite alguém lhe dizer ou ir para a imprensa dizer que é mês de férias. Afirmou que 
todos sabem que ao contratar alguém o mesmo terá um mês de férias durante o ano. 
Questionou os colegas se com setenta mil reais que por aí estão dizendo, pois ainda não 
acredita que foi gasto numa obra que não vai sair do papel e nem sabe se foi para o papel, não 
daria para contratar quatro meses, ou seja, um mês por ano um profissional da melhor área da 
medicina para os colinenses realmente ter onde recorrer. Pediu se esta é a imagem que há na 
entrada do município de Colinas. Disse aos colegas se os mesmos estariam sentindo na pele o 
que sente nos últimos dias aqui em Colinas, a reação não seria diferente. Comentou que a área 
da saúde de Colinas teve duas conquistas, um aluguel de hum mil e quinhentos reais para ter 
um médico no município, o que foi o passo decisivo para um apadrinhamento político e a pior 
é na entrada do posto de saúde, onde irão enxergar uma placa em que diz: “venham a pé para 
o posto de saúde”, mas compram dois, três veículos por ano na área da saúde. Falou ser 
favorável a comprar, a saúde merece, mas foi muito infeliz quem colocou essa placa, apesar de 
ter que mais é incentivar a fazer exercício, andar de bicicleta, porém nem podem mais vir de 
bicicleta, porque na saúde tem que vir a pé para o posto, pois comprar veículo cada um sabe 
por quê. Afirmou que por hoje irá deixar assim, sendo que esperar a compreensão de todos os 
nobres colegas, pois é uma causa deles, da comunidade colinense. 
 


