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Ata da 3ª reunião referente ao Hospital Bom Jesus 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 14h05min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a 3ª (terceira) 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 Levi 

Batista de Lima Júnior (Presidente do Conselho Municipal de Saúde), Senhor Francisco 

Lammerhirt (Diretor Técnico do Hospital Bom Jesus). Representando a Embaixada 

Feminina de Amor pelo Hospital Bom Jesus, Senhora Veridiana Klein e Senhora Delma 

Dal Castel. Presentes os Vereadores Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado 

de Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho (PP), Moisés Cândido Rangel (PSC), Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). 

Ausente os Vereadores, Adalberto Carlos Soares (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), 

Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Nelson José Martins 

(PMDB) e Régis Bento de Souza (PMDB). 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. Falou sobre a recepção do hospital que é 

muito pequena, na reunião anterior o Presidente desta Casa se dispões a fazer um repasse 

para ajudar na reforma, estamos no aguardo do orçamento para que possamos encaminhar o 

mesmo. A Senhora Maria Seloi seguiu falando sobre os dois assuntos pendentes que 

ficaram na última reunião. Um deles foi sobre a recepção e sala de visitas do Hospital Bom 

Jesus. Tem um projeto pronto, mas não muda muita coisa, então foi pedido um novo 

projeto que vai levar em torno de uma semana para ficar pronto já com o orçamento. A 

outra questão é o carnê, disse que já esta muito feliz, pois o mesmo já existe, agora 

precisamos trabalhar para ajudar a ter esse recurso para o hospital. A Senhora Delma Dal 

seguiu falando sobre o carnê do hospital, falou que são um pouco mais de 100 (cem) 

pessoas que colaboram com o mesmo. A Senhora Veridiana Klein falou que o mínimo da 

parcela do carnê é R$15,00 (quinze) e o máximo R$200,00 (duzentos). Explicou que o 

carnê é uma contribuição, é um carnê sem registros. O Vereador Roberto Timóteo sugeriu 

deixar os carnês no comércio do Município para aumentar a contribuição da população com 

o hospital. Ficou marcada a próxima reunião para o dia 30 de abril de 2015, ás 14h00min 

nesta Casa Legislativa.  Nada mais havendo a tratar, às 15h25min, o Vereador Roberto 

Timóteo 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, 06 de abril de 

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

 


