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ATA DA REUNIÃO COM DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS HOSPITAL MÃE DE DEUS 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às nove horas, no 

Plenarinho da Câmara de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião com a Comissão 

Permanente de Saúde e Assistência Social desta Casa Legislativa e o Diretor de Relações 

Institucionais do Hospital Mãe de Deus, Dr. Rogério Pires, responsável pela Gestão do 

Hospital Bom Jesus. Esta reunião foi solicitada através do requerimento de Nº 264/2014 com 

data do dia 08 de setembro de 2014 para tratar das denúncias contidas nos depoimentos de 

pessoas que estiveram neste Legislativo buscando apoio e ajuda, pois não receberam o 

atendimento básico e necessário deste Hospital para os seus problemas de saúde, entre outras 

denúncias.  Conforme justificou o Vereador Adalberto dos Santos Lemos, a mesma foi 

solicitada via Plenário, pois relatou o envio de diversos e-mails destinados à Direção do 

Hospital Mãe de Deus, não obtendo retorno. Os Vereadores Guido Mário Pras Filho, Telmo 

Vieira e Adalberto dos Santos Lemos, integrantes da Comissão de Saúde da Câmara, 

pontuaram algumas denúncias onde foi entregue ao Dr. Rogério Pires por escrito, para que o 

mesmo possa ter ciência do que está acontecendo no Hospital Bom Jesus.  Houve vários 

questionamentos por parte dos demais Vereadores, onde foram pontuadas as constantes 

reclamações proferidas pelas pessoas que procuram o atendimento nesta referida Casa de 

Saúde. Existe um clamor por parte da Comunidade, para que tais fatos não venham mais a 

acontecer. DR. ROGÉRIO DALFOLLO PIRES: Cumprimento a todos os presentes e 

quero dizer que vim aqui para escutar e poder levar tais denúncias aos departamentos 

competentes, como Jurídico do próprio Sistema de Saúde do Mãe de Deus, para que 

possamos sanar tais fatos ocorridos, para que não mais aconteçam. Saliento que a premissa 

do Sistema de Saúde do Mãe de Deus é zelar pelo cuidado do paciente. O Sistema de Saúde 

do Mãe de Deus preza pela boa acolhida tanto aos pacientes quanto familiares. Mostro a 

vocês, através de slides, o Projeto de Relacionamento Institucional entre Prefeitura de 

Taquara e o Sistema de Saúde Mãe de Deus.  O Hospital é próprio da Prefeitura Municipal 

de Taquara, onde foi pactuada a Gestão pelo SSMD-Sistema de Saúde Mãe de Deus. O 

SSMD desenvolve ações para o fortalecimento do SUS pelo relacionamento com o poder 

Público, partindo das disposições Constitucionais da sua inserção complementar como 

recurso para a ampliação da cobertura do Estado.  Neste relatório posso mostrar a evolução 

do Hospital Bom Jesus, no que tange aos atendimentos prestados em todas as especialidades 

onde conforme mostra o gráfico, houve uma ascendência desde o ano de 2009 até o presente 

ano de 2014. Hoje o Hospital Bom Jesus conta com vinte especialidades ofertadas. Com isto 

houve crescimento em todas as áreas, desde internações até mesmo em atendimento 

Ambulatoriais, Cirúrgicos, Obstétricos, Pediátrico, Urgência e Emergência.  O acesso eletivo 

os serviços do Projeto Prefeitura/SSMD, se dá integralmente pela Regulação do Gestor 

Local. O Contrato com o Estado, onde consta a Contratualização dos Serviços a serem 

prestados está sendo assinado talvez ainda hoje, pois houve uma divergência no valor e teve 

que ser retificado. Existe uma Direção Única, onde estabelece o Projeto Prefeitura/SSMD, 

modelo de Gestão Compartilhada por Comissão de Avaliação do Convênio/Contrato, 

composta por Gestor Local (Secretário Municipal de Saúde), Prestador (Unidade de Projeto 

PM/SSMD); Profissionais (Direções Técnicas e Assistenciais); Controle Social (Conselho 

Municipal de Saúde), com encontros ordinários mensais, onde se apresentam os índices 

clínicos, contábeis, financeiros e administrativos e se tomam decisões de forma 

compartilhada. Além disto, o Projeto Prefeitura/SSMD estabelece a Gestão Compartilhada 
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conduzida pelo Gestor Local por meio de Comissão de Gestão dos serviços, composta por: 

Gestor Local (Secretário Municipal de Saúde); Prestador (Unidade do Projeto PM/SSMD); 

Profissionais (Direções Técnicas e Assistenciais). Saio hoje desta reunião, com a 

incumbência que farei apuração dos fatos, pois estes são graves, de relevância e poderemos 

ter uma próxima reunião para que possamos ver o que pode ser corrigido e mudado.  

Agradeço pela participação e me coloco a disposição para o que se fizer necessário. 

VEREADOR GUIDO MÁRIO PRASS FILHO: Agradeço a presença do Dr. Rogério 

Pires, por ter atendido nossa solicitação e ter vindo participar desta reunião, pois o assunto é 

de extrema importância. Agradeço a presença dos colegas que aqui estiveram.  Esta ata vai 

acompanhada do CD com a gravação na integra da reunião de hoje. Nada mais havendo a 

constar, foi encerrada a reunião às 11h50min, e eu, Maria Lucia de Oliveira Souza, Servidora 

desta Casa Legislativa, lavro a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por 

mim e pelos Vereadores presentes nesta reunião, juntamente com a lista de presença. 

Taquara, 23 de setembro de 2014. 

 

 
 

 


