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VEREADOR DR. GOULART (PTB) – Comunicação de Líder: Prof. 

Paulo Brum, muito obrigado por ter me cedido seu tempo, com nosso 

líder, no dia de hoje. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, 

público que nos ouve, em visita, nas galerias e que nos ouve pela 

TVCâmara. É um momento crucial da história da saúde no Município. 

Eu, como único médico do parlamento municipal, da cidade da 

legalidade, tenho que passar aos senhores a minha preocupação 

com dois assuntos principalmente.  

Primeiro, quero me juntar à Comissão de Saúde e convocar outros vereadores a 

participar, pois nós temos que fazer uma comissão, porque o Presidente da República 

disse que é uma mentira essa questão do coronavírus, que é um alardeamento 

desnecessário. Nós só podemos dizer isso analisando cientificamente os fatos. Para isso, 

eu vou convocar uma comissão ou solicitar que Comissão de Saúde nos receba, nós, 

vereadores, para que a gente comece a estudar e a nos preparar, porque, agora, foi 

noticiado o primeiro caso de coronavírus entre nós. A Câmara com sua história secular de 

guerra não pode ficar fora dessa responsabilidade. Então, eu gostaria, depois, de passar 

para o presidente da comissão que eu gostaria de fazer parte de uma comissão externa 

para que nós possamos estudar a situação do coronavírus, uma vez que até aqui eu 

estava esperando para ver o que ia acontecer, mas agora apareceu o primeiro caso, de 

um viajante – agora passa a ser outra a situação.  Acho que não está sendo pior porque 

nos principais locais estão tomando as providências de não deixar vir nem ir, nem entrar 

nem sair; essa providência tem sido muito interessante. 

Outro assunto está nos deixando muito preocupados, e aí eu queria o Ver. Aldacir Oliboni, 

que já me ajudou no passado, se ele bem lembra, nós fomos a Brasília e conseguimos 

devolver a filantropia para a PUC. E a PUC, então, liberou os estacionamentos, as 

garagens, que lhe tiravam a filantropia, e teve de novo a filantropia. Como é que a PUC 

diz, agora, que não tem dinheiro para manter o neonatal?  O neonatal, as criancinhas que 

precisam de atendimento quando nascem ou logo depois, porque a UTI pediátrica 

também está com dificuldades. Então, temos que fazer outra comissão. Fomos a Brasília, 

nós dois, sozinhos, naquela ocasião, respaldados pelo Sindicato Médico, e conseguimos 

trazer de volta a filantropia para a PUC. E agora nós temos que buscar mesmo, as 

palavras do Ver. Mauro Pinheiro foram muito sérias aqui e nós temos que decidir.  
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Então, neste momento crucial, nós temos que fazer duas comissões, Ver. Roberto 

Robaina eu espero que vocês, que não fazem parte da base, nos ajudem, Ver. Aldacir 

Oliboni também: a primeira para estudarmos a situação, junto com o secretário da saúde 

e a Comissão de Saúde, com relação ao vírus que chegou aqui. Então, agora nós 

precisamos nos posicionar. O Presidente da República não está certo; está equivocado. A 

outra comissão para que não deixemos fechar o serviço neonatal e pediátrico da PUC. 

Nós precisamos disso! Atenção, senhores vereadores, luta! Não temos que brigar, não 

tem que ter animosidades; temos que nos unir. Não tem partido, não tem ideologia contra 

o perigo da morte, contra o perigo da doença; não existe ideologia, temos que estar todos 

abraçados e tocar para frente.  

Não vamos deixar fechar a neonatologia e a pediatria da PUC e vamos criar um estudo 

para ver se vamos parar todas as coisas: não vai ter Gre-Nal? Não vai ter ajuntamento de 

pessoas? Nós temos que discutir isso. E não é só uma discussão de saúde, é uma 

discussão de ponto de vista político também. Preciso da ajuda dos senhores como único 

representante médico neste parlamento da capital da legalidade. 

(Texto sem revisão final.)  

  

 

 


