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A Vereadora Medoli C. Sgari saudou a todos e disse que foi candidata para defender os 
interesses da população. Falou que neste momento, em que sua colega Geni se licenciou, já 
agradecendo a oportunidade que lhe foi concedida, traz à tribuna um assunto de imensa 
importância, que trata da vida das pessoas, a saúde em Colinas. Pediu ajuda de cada um dos 
vereadores, independente de sua sigla partidária, pois cabe a eles representar a população de 
Colinas, segundo ela. Questionou sobre o que está acontecendo com a saúde, pois têm 
consigo inúmeros pedidos de ajuda de mães que, como ela, precisaram ir ao posto e não 
foram atendidas. Comentou que seu filho de seis anos precisou ir ao posto e não foi atendido, 
foi simplesmente olhado de longe pela enfermeira e a ele foi dado uma receita que dizia 
“dipirona e um xarope”.  Disse que no mesmo momento levou ele num pediatra particular, 
pagando duzentos e oitenta reais de consulta, sendo que na mesma hora começou um 
tratamento com antibióticos por dez dias que custaram oitenta reais cada, pois ele estava com 
pneumonia. Falou que novamente, na semana seguinte, a história se repetiu, pois o posto de 
saúde fez pouco causo de um menino que mora Ano Bom Alto e seus pais tiveram de buscar 
ajuda num médico particular e este menino também estava com pneumonia. Afirmou ver que 
depois de uma semana nada mudou, pois ainda tem consigo o pedido de familiares de idosos 
que com quase noventa anos ficam esperando no posto por mais de duas horas para receber 
um não, que não há atendimento. Disse que a outros, que necessitam de fraldas geriátricas, foi 
negado, sendo que no estoque do município havia fraldas para serem distribuídas. Questionou 
que tipo de organização existe no posto de saúde, pois tinham médicos e também 
medicamentos e hoje,o que há. Respondeu que uma promessa de que Colinas podia mais, mas 
o que estão vendo é que Colinas não está tendo nem que tinham antes. Disse que como todos 
sabem uma conversa entre médico e paciente, dentista e seu paciente é sigilosa, porém há no 
posto de saúde de Colinas um funcionário que fica dentro do consultório ouvindo a conversa, 
que como já frisou, é sigilosa e não pode sair de lá de dentro, porém está saindo. Questionou 
onde fica a ética profissional deste funcionário, onde está a secretária da saúde que não 
enxerga isso. Salientou querer deixar bem claro que não está falando de todos os funcionários 
do posto, estes que por sua vez estão lá somente cumprindo ordens superiores, como lhe foi 
dito. Afirmou que tiveram uma drástica mudança, mas uma mudança sem qualidade, com 
inúmeros erros, pois estão brincando com as vidas das crianças, adultos e idosos. Perguntou 
por que faltam tantos medicamentos no posto, desde o mais simples até o mais sofisticado. 
Questionou onde está o planejamento, dizendo que no inverno sofre-se de gripes, 
pneumonias, doenças respiratórias, aumentando o consumo de medicamentos e, enquanto 
isso, encontram no posto prateleiras vazias. Perguntou novamente onde está a secretária da 
saúde para dar um amparo, uma explicação à comunidade colinense. Questionou o prefeito, se 
ele não está escutando o clamor do seu povo que o elegeu na confiança de que Colinas podia 
mais, se os seus assessores estão lhe encaminhando as informações corretas. Pediu para o 
prefeito analisar esta questão, pois acredita que realidade que chega a ele não é a mesma que 
acontece em tempo real. Ainda se referindo ao prefeito, disse que medidas urgentes precisam 
ser tomadas, pois acredita que ele também quer o melhor para o seu povo. Afirmou ter sido 
eleita vereadora suplente pelo PMDB e que não abandonará a luta por uma Colinas mais e 
melhor. Disse que sua promessa foi trabalhar pela cidade, como o fez, mesmo seu partido 
político não fazendo parte da atual administração, porque após uma eleição, acredita que 
devem ter somente um partido, partido esse chamado Colinas. Disse estar falando isso, 
porque o vereador é o porta-voz da comunidade e eles, vereadores, têm a obrigação de 
atender os anseios da comunidade, fiscalizar os atos do Executivo e sugerir melhorias ao 
prefeito, pois ele é a autoridade máxima. 


