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Ata da Reunião Referente ao Programa da Saúde Familiar e Equipes no Município de 
Taquara/RS 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 09h15min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião referente ao Projeto do 

Programa da Saúde Familiar e Equipes (PSF) na cidade de Taquara. Esta reunião tem como 

propositor o Vereador Anildo Ribeiro Araújo solicitada na Sessão Ordinária do dia seis de 

outubro de dois mil e quatorze, através do requerimento verbal solicitada à Mesa Diretora e 

aprovada por unanimidade. Estiveram presentes os Vereadores Guido Mario Prass Filho (PP), 

Adalberto Carlos Soares (PP), Nelson José Martins (PMDB), Adalberto dos Santos Lemos 

(PDT), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Eduardo Carlos Kolhrausch (PTB), 

Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Guido Mário Prass Filho (PP), Telmo Vieira (PTB), 

Também se fez presente o Secretário de Saúde Carlos Alberto Pimentel. As pessoas que se 

pronunciaram foram os vereadores citados anteriormente e Secretário de Saúde. O depoimento 

dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-

ROM em anexo. VEREADOR ANILDO RIBEIRO ARAÚJO: A reunião de hoje tem por 

objetivo tratarmos sobre o Programa Saúde da Família (PSF). Nesta, teremos todas as 

informações deste Programa de estratégia de saúde da Família. SECRETÁRIO DE SAÚDE 

Dr. CARLOS ALBERTO PIMENTEL: Agradeceu o convite e o apoio da Câmara de 

Vereadores. Em relação a Estratégia da Saúde da Família, é um programa implantado pelo 

Ministério da Saúde, juntamente com os Governos Estaduais e Municipais. Este Projeto de 

Estratégia de Saúde da Família muda a lógica, a dinâmica de Saúde Pública. Este Projeto é o 

mais importante na história de Taquara. Na sequência o Rodrigo fará toda a explanação sobre 

este programa, para que todos possam entender melhor o funcionamento do mesmo. A rede do 

Município já está estruturada com médicos e demais profissionais da saúde, para seguir este 

programa.  Será tratada a família num conjunto constatando em loco todos os fatores da 

doença. Com a implantação desta Estratégia de Saúde da Família, teremos uma redução ao 

atendimento nas internações, exames, consultas, pois as pessoas irão se cuidarem mais, pois 

tem o acompanhamento de uma equipe especializada, não ficando doente. No decorrer da 

reunião, foram feitos vários questionamentos ao Secretário de Saúde, quanto ao atendimento 

prestado aos pacientes que procuram atendimento no Hospital Bom Jesus. Dentro destes, 

foram citados várias denúncias pelo mau atendimento, inclusive relatos de negligência médica. 

Pessoas que não obtiveram atendimento e até mesmo casos em que o paciente veio a óbito. 

Houve muitas cobranças incisivas quanto esta Casa de Saúde, mas também foram pautadas 

algumas dificuldades quanto aos Postos de Saúde do Município. Também foi dito que o Sr. 

Levi, estando à frente do Conselho Municipal de Saúde, não poderia estar como ouvidor do 

Hospital Bom Jesus. Quando este estiver de férias deverá ter outro para substituí-lo e atender a 

comunidade em momentos de dificuldades. Quanto ao Secretário de Saúde, este foi 

questionado quanto a sua função como Secretário, ao estar trabalhando no Hospital, não teria 

como fazer as devidas cobranças que se fazem necessárias quanto ao bom atendimento. 

Também foi relatado que houveram denúncias onde foi dito pelo Secretário que quando está 

no Hospital fazendo os plantões, não é Secretário de Saúde e nem Vice Prefeito. A reunião foi 

conduzida com todas as explanações de relatos obtidos por moradores da comunidade e foi 

entregue ao Dr. Carlos Alberto Pimentel, um dossiê com todos os relatos obtidos para que 

tome conhecimento dos fatos.  Nada mais havendo a tratar, às 12h45min o Vereador Anildo 



                                                                                                                                                                                 Página 2 de 2 
 
 

Ribeiro Araújo declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. E, para constar, 

eu Maria Lucia de Oliveira Souza, Auxiliar Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores 

de Taquara, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos Vereadores presentes na 

reunião. 
Ata da Reunião referente ao Programa da Saúde Familiar e Equipes (PSF) no Município de Taquara/RS.                 

 


