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A Vereadora Silvia da Costa, PTB, saudou a todos e parabenizou a Administração 
Municipal, a Secretaria de Saúde e o Conselho de Saúde pelo acolhimento dos alunos 
de medicina da UNIVATES, durante a programação de abertura do Projeto Geriatria 
que aconteceu no dia vinte e quatro. Explicou que durante a programação os alunos e 
professores tiveram um momento para conhecer um pouco da história de Colinas, a 
história do estilo de vida dos idosos, os sistemas de atendimento, as instalações da 
unidade básica de saúde, quando teve a oportunidade de acompanhar. Comentou 
que, preocupados com a saúde de todos e assim poder oferecer mais qualidade de 
vida para a grande população idosa, Colinas estabeleceu uma parceira com a 
UNIVATES, oferecendo assim gratuitamente, para a população acima de sessenta 
anos, atendimentos, avaliações e tratamentos de saúde na área de geriatria. Informou 
que os atendimentos já iniciaram ontem, terça-feira, no turno da manhã, no posto de 
saúde com a equipe da saúde oferecendo a estes estudantes o suporte necessário 
para assim melhor atender os idosos. Disse que serão oito atendimentos por semana, 
a nível ambulatorial, colocando a forma de atendimento. Falou que a equipe de saúde 
esteve reunida na última quinta-feira, quando foi explicada essa forma, sendo que, 
primeiramente os pacientes idosos terão uma avaliação clínica, quando essa equipe 
entender que haja necessidade de um olhar multidimensional sobre o idoso, aqueles 
pacientes que fazem uso de muitos medicamentos contínuos, com dificuldades em 
administrar dimensões, sendo desde o seu cuidado físico, mental cognitivo e social. 
Explicou que as agentes de saúde entrarão em contato com o paciente e um familiar 
informando o dia e a hora do atendimento, formando assim o elo entre a saúde e 
família, levando o cuidado e todas as orientações necessárias. Disse ser necessário 
que as famílias estejam presente e possam acompanhar o seu idoso nas consultas e 
atendimentos necessários. Salientou que idosos são essas pessoas que criaram o 
município e nada mais justo cuidar de quem sempre cuidou da gente. Informou que na 
quinta-feira, dia vinte e seis, terminaram a vacinação para os pacientes acima de 
dezoito anos, com a primeira dose, já os idosos estão todos vacinados com a segunda 
dose e imunizados. Comentou que agora farão a repescagem daqueles pacientes que 
por algum motivo não fizeram a primeira dose, os quais serão convidados a fazer a 
sua dose. Disse que no mês de setembro estarão refletindo o desafio dos idosos, 
podendo assim melhorar o cuidado para essas pessoas que nos criaram e nos 
cuidaram, seres humanos responsáveis pelo que somos hoje. Falou que no dia de 
hoje iniciou o curso de cuidado dos idosos, com investimentos municipais, e estão já 
com duas turmas fechadas com homens e mulheres para assim poder atender bem a 
população, ofertando saúde, convivência, mais qualidade de vida e fortalecimento de 
vínculos familiares. Afirmou que precisamos nos cuidar e cuidar de todos. Quanto ao 
projeto que dispõe sobre a política habitacional de interesse social do município, 
voltada par a população de baixa renda, salientou ver ser de grande importância, pois 
muitos colinenses esperam e sonham um dia em ter a sua casa própria. Disse que 
muitos estão ansiosos para isso acontecer logo, dentro os parâmetros adequados, 
podendo assim atender as necessidades que precisam, atendendo o interesse social, 
podendo assim a população ter a oportunidade e a dignidade de sua própria casa. 
Afirmou ser boa a preocupação da administração, tendo esse olhar e espaço bonito 
sendo oferecido, pois é gratificante e importante a conquista da moradia própria, 
sonho de muitos. Sendo assim, pediu para todos analisarem juntos todas as 
condições, pensado no bem de todos.         


