
JUSTIFICATIVA 

 

Senhores (as) Vereadores (as), 

 

O projeto que ora se apresenta para consideração e análise visa conceder o 

título de Cidadão Leopoldense a Senhora Nátaly Oliari de Moraes, filha de Adir 

Luiz de Moraes e Marilene Oliari de Moraes, nascida em 06 de setembro de 

1985, na cidade de Santa Maria, RS. Seus pais descendem de Portugueses e 

Italianos, respectivamente. 

Cursou o ensino fundamental e médio na cidade Natal, nas Escolas Marieta 

D'Ambrosio e Colégio Fátima. O ensino Superior na UNESC, Santa Catarina, 

aonde graduou-se em Medicina, posteriormente fez residência médica na 

Santa Casa de Rio Grande, na cidade com este nome, por fim, a 

especialização em Cancerologista em Caxias do Sul, Hospital Geral da 

Faculdade de Medicina da UCS. 

Ao longo desse interregno realizou dezenas de cursos de extensão, todos 

voltados à medicina, cabe sublimar que a oncologia sempre foi uma meta a ser 

buscada, desde os bancos acadêmicos, inclusive seu TCC teve como objetos 

limites da Medicina em pacientes oncológicos e a espiritualidade como auxiliar 

nos tratamentos paliativos. 

O primeiro contato com pacientes oncológicos remete ao internato durante o 

curso de medicina, ali nasceu à certeza de que podia e deveria fazer a 

diferença, sempre. Lema este inarredável que norteia a sua visão medicina 

como um sacerdócio, no qual o paciente é o destinatário do seu melhor como 

médica e ser humano. 

Trabalhar na Oncologia Centenário, em São Leopoldo, lhe dá a certeza de que 

as sementes jogadas em solo fértil podem fazer a diferença, seu amor à 

medicina ultrapassa a mera relação médico-paciente, levando-a a buscar a 

integralidade da atenção ao paciente oncológico, chegando a Brasília, onde 

exitosamente batalhou por recursos financeiros, para melhorar e dotar de 

meios indispensáveis a oncologia do Hospital Centenário (atualmente abrange 

21 municípios). A conseqüência foi à importantíssima e há muito necessária 

elevação do valor do teto em 151,8 mil mensais revertidos em prol dos 

pacientes oncológicos . 

Em novembro de 2021, foi nomeada para compor o Comitê de Tratamentos 

Paliativos de Pacientes Oncológicos da Fundação Hospital Centenário.  

 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO – RS 

 

PROJETO Nº... 

 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO LEOPOLDENSE  

A SENHORA NÁTALY OLIARI DE MORAES  

  

No uso das atribuições que nos confere o Regime Interno desta Casa, estamos 

submetendo à apreciação do Plenário o seguinte projeto de lei: 

 

Art. 1º - Fica concedido a senhora Nátaly Oliari de Moraes o título de Cidadão 

Leopoldense.  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

Marcelo Pereira Antonio 

Vereador e Líder da bancada - PTB 


