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Ata da 2ª Reunião referente ao Hospital Bom Jesus 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às 13h20min no Plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a 2ª (segunda) 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 o Senhor Vanderlei Villi Petry (Diretor Municipal da Saúde), 
Senhora Maria Seloi Maciel da Costa (Diretora do Hospital Bom Jesus). Presentes os 
Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu 
Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Luiz Calos Balbino de Oliveira 
(PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra 
Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). 
Ausente os Vereadores, Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Nelson José 
Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB) 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 Eduardo Kohlrausch abriu a reunião fazendo uma oração. O Vereador 
Roberto Timóteo disse que todos sabem das dificuldades que vem acontecendo a nível 
nacional, dos recursos do Estado que não estão sendo repassados para o hospital que é 
uma quantia bastante grande. Precisamos buscar formas de contribuir com o Hospital Bom 
Jesus. O Diretor Vanderlei Petry saudou todos os presentes. Falou sobre o ônibus da 
Secretaria de Saúde que esta voltando de Porto Alegre as 5h00min da manhã, isso porque 
esta semana está sendo levado um ônibus por noite pra fazer tomografias e ressonâncias 
magnéticas. Falou ainda que Taquara conseguiu a proeza de marcar 210 (duzentos e dez) 
exames para uma semana, assim sendo, os mesmos estão sendo feitos a noite. Cada 
ressonância magnética custa em torna de R$ 900,00 (novecentos reais), acredita que 
ninguém vai reclamar por perder uma noite de sono, sendo que o custo de uma ressonância 
é tão alto. A Diretora Maria Seloi falou que está bastante feliz e muito otimista, disse que 
não conhece outro lugar que tenha um trabalho com Câmara de Vereadores e Hospital. 
Seguiu falando dos pontos urgentes que ficaram da última vez que esteve nesta Casa. Um 
deles, o equipamento do Bloco Cirúrgico que era o foco cirúrgico, e a situação da 
emergência da recepção. Foi feita a entrega do foco cirúrgico na semana passada, o 
equipamento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) foi adquirido com verba da Consulta 
Popular. A recepção é muito pequena e com poucas condições, mas o que mais preocupa é 
a situação das pessoas que aguardam para a visita, que ficam num local aberto, mencionou 
que já existe um projeto pronto no escritório de projetos, que não sabe o custo mais vai 
fazer um levantamento. Falou que a ideia é qualificar a sala de recepção e a sala de visita de 
internação. O aparelho de tomografia esta tramitando no Estado, o do hospital está 
limitado, só para emergência. No dia dois de abril vai haver uma mudança no fluxo de 
atendimento. O paciente vai ter que se dirigir primeiro para o PA (Pronto Atendimento) e lá 
vai ser feito uma triagem para identificar se o mesmo é risco ou não.  Esse paciente vai ser 
classificado em quatro cores, se for verde e azul ele é PA, se for vermelho e amarelo ele é 
emergência. Se o médico identificar que o paciente vai precisar de uma avaliação mais 
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profunda, ele vai ser encaminhado para o Hospital Bom Jesus. Mencionou ainda que sobre 
as cores, não é uma decisão do hospital e sim do Ministério da Saúde. Falou que se todos 
não estiverem cem por cento preparados, vai ter que se postergar este início. Ficou 
marcada a próxima reunião para o dia 06 de abril de 2015, ás 14h00min nesta Casa 
Legislativa. Nada mais havendo a tratar, às 15h23min, 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, 24 de março de 
2015................................................................................................................Aline Dorscheidt. 
 

 

 


