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Ata da Reunião com o Conselho Municipal da Saúde 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 17h05min no Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião para tratar de assuntos referentes ao repasse de verbas 

federais destinado a compra do aparelho Raio – X, falta de medicamentos na farmácia do Posto de Saúde 24 

Horas e outros assuntos desta pasta. A presente Reunião teve como propositor o Vereador Nelson José 

Martins (PMDB), conforme Requerimento número 178/2016 aprovado na Sessão Ordinária do dia 31 de 

maio de 2016. Presente os Convidados: Representando o Conselho Municipal da Saúde as Senhoras Ursula 

Altmann Garcia e Cristina David. Presentes os Vereadores: Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Guido 

Mario Prass Filho (PP), Nelson José Martins (PMDB) e Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP). 

Ausente os Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos 

Kohlrausch (PDT), Régis Bento de Souza (PMDB), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Calos Balbino de Oliveira 

(PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC) Sandra Beatriz Schaeffer (PP), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira 

(PTB) Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Os demais presentes constam na lista de 

presença em anexo na Ata, bem como o depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra 

no arquivo digital de áudio no CD-ROM. O Vereador Nelson Martins agradeceu a presença de todos. Disse 

que o hospital não recebeu o aparelho novo de raio x, porque a verba veio quando estava ainda o Bom Jesus, 

eles que receberam esta verba em novembro do ano passado. Receberam cento e cinquenta mil, compraram o 

carrinho de anestesia faltou o aparelho de raio x.  A Senhora Ursula Garcia disse que segundo as informações 

que ela colheu esta verba não chegou até o hospital. Sobre os medicamentos conforme a liberação do recurso 

eles estão comprando e os fornecedores estão sem estoque. No formulário os fornecedores dos medicamentos 

dizem que devido as atuais exigências legais eles não têm como manter estoque de qualquer produto. Esta 

acontecendo que Taquara faz o pedido de paracetamol é enviado até o fornecedor, quando chega este pedido 

lá é que eles vão pedir esta cota para Taquara e até chegar pra eles demoram um tempo e depois que eles 

enviam para o Município. Esta semana esta pra chegar uma grande parte de medicamentos e tem um 

medicamento que é o metropolol que esta faltando á matéria prima por isso este não esta vindo para o 

Município. A Senhora Cristina David disse que quem deveria dar estas explicações é o Secretário de Saúde as 

mesmas não competem ao Conselho. O Vereador Nelson Martins disse que uma pessoa precisou fazer um 

raio x e chegou no lugar para fazer e não fizeram. Daí alguém da Secretaria colocou assim no mesmo lugar 

do exame, paciente do SUS favor cobrar valor diferenciado oitenta e cinco reais. E aqui esta o recibo do 

pagamento, foi feito na Unimed. O Vereador Adalberto Lemos cumprimentou a todos. Disse que o Instituto 

Vida esteve semana passada com o Prefeito em Porto Alegre pra fazer a contratualização do Estado e não 

conseguiram por causa das negativas pelo vulto que eles têm de dividas com prestadores de serviço. Outra 

coisa que vem quase que diariamente até mim é a falta de remédio no hospital. Cirurgias foram canceladas 

por falta de soro. Também chegou até mim que a UTI do hospital esta fechada por falta de medicamentos. A 

Senhora Ursula Garcia disse quanto às tratativas que ocorreram em Porto Alegre não estão a par de nenhuma 

reunião que ocorreu e estas negativas teriam acontecido, mas sim quanto à falta de medicação eu sei que sim, 

a secretaria tem fornecido às vezes em caráter de socorro material para o Hospital. O Vereador Roberto 

Timóteo disse que o Diretor do hospital veio até esta Casa e prestou todos os esclarecimentos, foi feito uma 

ata e encaminhado para o Vereador Adalberto Lemos, pois o mesmo não pode se fazer presente na reunião. 

Colocou-se a disposição do Conselho Municipal da Saúde. Nada mais havendo a tratar, às 17h51min, a 

reunião foi encerrada. E para constar, eu, Aline Sjtormowski Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de 

Taquara/RS, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo 

Taquarense. Sala de Sessões, 07 de junho de 

2016...........................................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


