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Ata da 5ª Reunião referente ao Hospital Bom Jesus 

Aos vinte oito dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 14h00min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a 5ª (quinta) reunião para dar segmento ao assunto 

pautado no Requerimento n° 036/2015 de autoria do Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos 

(PP) com apoio do Vereador Adalberto dos Santos Lemos (PDT), citada na Ata n° 1, no que tange os 

problemas que o Hospital Bom Jesus vem passando. Estiveram presentes os Senhores Vanderlei Villi 

Petry (Diretor Municipal da Saúde), Senhora Maria Seloi Maciel da Costa (Diretora do Hospital Bom 

Jesus), Senhor Francisco Lammerhirt (Diretor Técnico do Hospital Bom Jesus), Fábio Strauss 

(Coordenador da SAMU e Direção Técnica da Secretaria de Saúde), Graciela Piper (Fundadora da 

Mensagem da Cegonha), Senhor Levi Batista de Lima Júnior (Presidente do Conselho Municipal da 

Saúde). Presentes os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 

Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Roberto Timóteo Rodrigues dos 

Santos (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente os Vereadores Arleu Machado de 

Oliveira (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel 

(PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer 

(PSDB), 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 Roberto Timóteo abriu a 

reunião agradecendo a presença de todos, em seguida agradeceu a vinda da Graciela na reunião, disse 

que o trabalho que ela tem feito é de extrema importância. O Vereador Adalberto Lemos disse que nas 

últimas reuniões a Embaixada Feminina de Amor Pelo Hospital Bom Jesus vinha participando das 

reuniões, e na última reunião ficou acertado que traríamos as entidades aqui para que as mesmas 

tivessem conhecimento do Cartão Bom Amigo. Ficou acertado ainda, que seria feito uma reunião com 

as diretoras das escolas para que a Embaixada Feminina apresentasse o cartão. Houve uma surpresa 

muito grande para a Comissão de Saúde, pois a Embaixada Feminina disse que não estaria mais 

disposta a vir nas reuniões, pois as mesmas não trabalham com o lado político. Somos uma Comissão 

de Saúde, não queremos tirar nem um benefício político. Acredito que hoje a Embaixada Feminina 

não está presente por conta disso. O Senhor Levi Júnior falou que nos próximos dias 10 (dez) e 11 

(onze) nesta Casa, teremos a 8ª (oitava) Conferência Municipal da Saúde, todos os Vereadores estão 

convocados a participarem, é um momento importante de participação social, pois somos 

representantes das pessoas, pois ouvimos os pedidos das mesmas. É a hora de trazer a comunidade 

para podermos discutir os problemas relacionados á saúde pública, e as vezes não são problemas são 

falhas de comunicação. O Vereador Eduardo Kohlrausch cumprimentou a todos e seguiu falando que 

estão economizando para passar R$100.000,00 (cem mil) para o hospital. Disse que nos anos de 2013 

e 2014 as indicações de situações como está eram respeitadas, e agora é preciso lutar para acontecer ás 

mesmas vontades, mas dentro disso tem Vereadores que me deixam muito satisfeitos como a Sirlei, o 

Timóteo, o Guido, o Soares que vão ajudar a lutar por esta questão. Tanto a questão dos cem mil do 

hospital, como a questão dos bombeiros. A Senhora Diretora Seloi, tem a minha palavra como 

Presidente que farei de tudo para devolver esses cem mil reais, só cabe á política destes meus colegas 

aqui muito honestos e muito abeis nas articulações que convençam o chefe do Executivo Municipal 

que apliquem esse dinheiro nisso que estamos querendo. Á pedido do Vereador Nelson Martins, o 

Vereador Eduardo Kohlrausch leu na reunião os Requerimentos Verbais que o Vereador Nelson 

Martins fez na Sessão Ordinária do dia de 26 de maio de 2015. A primeira foi que o Executivo 

Municipal encaminhe a este Vereador dentro do prazo regimental, cópia de documento detalhado que 
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conste quanto o Município de Taquara deve ao Hospital Bom Jesus no período desta Administração e 

da Administração passada. E a segunda solicitação foi que, por meio deste solicito que a Direção 

Administrativa do Hospital Bom Jesus encaminhe a esta Casa Legislativa documento detalhado que 

conste quanto o Município de Taquara deve a este Hospital no período desta Administração e da 

Administração passada, e, ainda se existe divida por parte do Governo Estadual desta administração e 

da passada. A Senhora Maria Seloi da Costa falou que ficou surpreendida com a decisão da 

Embaixada Feminina, mencionou que temos que respeita-las, pois elas fazem um valioso trabalho 

junto ao hospital. Vamos torcer para que o nosso Prefeito aceite e concorde com o recurso para o 

hospital, eu espero que a resposta do nosso Executivo seja positiva. Ficou marcada a próxima reunião 

para o dia 08 de julho de 2015, ás 14h no Plenário desta Casa Legislativa. Nada mais havendo a tratar, 

às 15h38min, o Vereador Roberto Timóteo agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

reunião. 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, 28 de maio de 

2015...............................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


