
 

ATA DA REUNIÃO COM A ONCOPREV 

  

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze às dezessete horas, no         

plenário da Câmara de Vereadores de Taquara foi realizada a reunião com o propositor 

Vereador Luiz Carlos Balbino de Oliveira, representante da Clínica ONCOPREV Dr. 

Paulo Morassutti, Presidente Conselho Municipal de Saúde Sr. Levi Batista de Lima 

Júnior, Diretor Administrativo do Hospital Bom Jesus Sr., Ademar Marcelo  Soares. 

Participaram também os Vereadores Telmo Vieira, Nelson Martins, Adalberto Carlos 

Soares, Anildo Araújo, Regis Bento de Souza, Arleu Machado de Oliveira, Adalberto 

dos Santos Lemos, Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, Sandra Beatriz Schaeffer. 

Dr Paulo Morassuti. A questão de tres meses iniciaram os atendimentos em Cirurgias 

de Urologia. Quando se fala em investimento, temos dois tipos, o financeiro e o 

pessoal. Vereador Luís Carlos Balbino de Oliveira. Gostaria de saber como se 

encontra a liberação da Oncologia para pacientes do SUS, qual previsão de inicio do 

mesmo. Ademar Marcelo Soares. O Hospital Bom Jesus iniciou as tratativas de 

credenciamento em 2012. O que foi solicitado pela Vigilância Sanitária o Hospital 

cumpriu. Levi. A Oncologia no que tange a parte técnica foi feita esta no aguardo da 

parte política. Depende de recurso e já está resolvida e será aberta. O Estado irá bancar 

o recurso até que a Federal repasse o mesmo. Adalberto Santos Lemos. A oncologia 

esta sendo feita a parceria com o Hospital, para que ajude melhorar a questão 

financeira do Hospital com agregação de serviços para gerarem mais recursos. A 

Oncologia é uma realidade sem volta, dita pela Drª. Rosane. Como está esta questão? 

O Hospital esta demonstrando interesse, se tem corrido atras para que aconteça logo. 

Dr Paulo Morassuti. Quando a Drª. Rasangela assumiu como chefe de gabinete 

ficamos contentes, pois pensávamos que fosse concluído, Não aconteceu por alguns 

fatores financeiros. Vimos os Hospitais de Parobé, Igrejinha e Três Coroas, Rolante 

recebendo recursos. Tenho visto que este pessoal destes locais tem ido bater no 

gabinete e correndo atrás dos projetos. Não vejo a Direção do Mãe de Deus fazer isto e 

correr atrás, demonstrando empenho de bater a porta e ficar insistindo. Dizer que não 

há teto, não é verdade, pois as portarias existem. Está faltando a Direção do Mãe de 

Deus correr, pois tem muito mais força política para que este serviço se viabilize no 

Hospital Bom Jesus.  O Hospital hoje recebe para cumprir metas de cirurgias, mas não 

está atingindo pois as salas cirúrgicas não estão adequadas. Ademar Marcelo Soares. 

As mestas não cumpridas são as de emergências. O que a Vigilância Sanitária solicitou  

ao Hospital para que a Oncologia funcione, foi cumprida.  Sabemos que vai acontecer, 

mas depende da situação política.  Esta questão política é externa. Guido Mario Prass 

Filho. Os Municípios da região estão recebendo e Taquara não. Dr Paulo Morassuti. 

Temos que chorar, e, pedir para diversas áreas da cidade. O que está faltando é ação 

dos governantes. Na área da Saúde, nem um governo fez tanto pela saúdo como o 

Governo Tarso. Guido Mario: Sugiro que formem uma comissão e que vá até o 

Governo e pressionar para que as coisas aconteçam. O Município de Taquara, criou 

um cargo somente para capitar recursos e Taquara não capitar recursos. Levi Batista.: 



 

Para atender pelo SUS, temos que aguardar autorização do Governo. Telmo Vieira. O 

que queremos é agilidade para chegarmos ás pessoas certas e que possa ser viabilizado 

este serviço.  Luiz Carlos Balbino. Para esclarecimento a Oncologia esta funcionando 

particular e convenio. Esta adequada pronta para atender pelo SUS, só depende da 

liberação do credenciamento. Adalberto Lemos. Sugiro montar uma comissão, 

juntamente com o Prefeito. A Comissão de Saúde encaminhará uma solicitação de 

Audiência junto à Secretária de Saúde do Estado Sandra Fagundes para tratar do 

credenciamento da Oncologia pelo SUS, juntamente com Prefeito Municipal, 

Conselho Municipal de Saúde, Comissão de saúde da Câmara e demais Vereadores. 

Nada mais havendo a tratar, às 18hs 05min, foi encerrada a reunião. E para constar, eu, 

Maria Lucia de Oliveira Souza, Servidora desta Casa Legislativa, lavrei a presente Ata 

que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Vereadores presentes nesta 

reunião, juntamente com a lista de presença. 

 


