Ata de reunião acerca da construção e do funcionamento do prédio da ONCOPREV
(Reunião solicitada por meio de Requerimento nº 083/2013, da Câmara Municipal de Taquara)
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às 18h04min, no Plenário da
Câmara Municipal de Taquara/RS, presentes os Vereadores Adalberto dos Santos Lemos
(PDT), Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos
Kohlrausch (PTB), Guido Mário Prass Filho (PP), Luiz Carlos Balbino (PTB), Roberto Timóteo
Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da
Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB), Valdecir Vargas de Almeida (PDT), e o Presidente da
Câmara Municipal de Taquara, Sr. Nélson José Martins (PMDB), houve reunião com o intuito
de debater a respeito da construção e do funcionamento do prédio da ONCOPREV, destinado à
prestação de serviços de oncologia para a cidade de Taquara e região. Nos momentos iniciais, o
Presidente convidou o Sr. Paulo Morassuti (Médico), o Sr. Ademar Soares (Diretor
Administrativo do Hospital), a Sra. Elenara Buckmann (Presidente do Conselho Municipal de
Saúde), e o Sr. Luciano Franceschi (Assessor Jurídico da Prefeitura de Taquara) a comporem à
Mesa-Diretora da reunião juntamente com o Presidente do Legislativo taquarense e com o
Vereador Luiz Carlos Balbino, que propôs o encontro por meio do requerimento nº 083/2013,
da Câmara Municipal de Taquara. Na sequência, o Presidente concedeu à palavra ao Vereador
Luiz Carlos Balbino, que perguntou ao Senhor Paulo Morassuti sobre como começou o
processo de instalação da ONCOPREV no Município de Taquara. O Sr. Paulo Morassuti
respondeu que o projeto de Oncologia tem 12 anos. Afirmou que a clínica ONCOPREV atende
a pacientes de convênios e privados, com tratamento quimioterápico. Comentou que sempre foi
uma meta o credenciamento para o atendimento a pacientes pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), com a finalidade de prestar atendimento de oncologia também a pessoas menos
favorecidas. Quanto ao início das atividades da ONCOPREV, o Sr. Paulo Morassuti falou que
foi realizada uma coleta de assinaturas em que a cidade de Taquara se propunha a ser um centro
regional de oncologia. Segundo Morassuti, ao todo foram coletadas mais de 42.000 (quarenta e
duas mil) assinaturas, em diversas cidades da região, sobre a proposta. Após o pronunciamento
do Sr. Paulo Morassuti, foi concedida a palavra ao Vereador Guido Mário Prass Filho, que
comentou que chegou a suas mãos um questionário de oitenta perguntas sobre a oncologia em
Taquara. Com isso, perguntou se já haviam sido respondidas essas oitenta questões. O Sr.
Morassuti falou que respondeu parcialmente ao questionário. Depois disso, o Vereador Arleu
Machado de Oliveira fez o uso da palavra. Perguntou ao Sr. Paulo Morassuti se todos,
independente de terem dinheiro ou não, receberiam o atendimento na ONCOPREV. O Sr.
Morassuti respondeu que essa era a ideia do projeto. Em seguida, o propositor da reunião,
Vereador Luiz Carlos Balbino, deixou à disposição a palavra para quem desejasse fazer
perguntas ao Diretor do Hospital, à Presidente do Conselho Municipal de Saúde e ao Sr. Paulo
Morassuti. Depois disso, fez o uso da palavra o Vereador Adalberto dos Santos Lemos, que
discorreu sobre a importância de se implantar a Oncologia pelo SUS em Taquara. Após a
manifestação do Vereador Adalberto Lemos, a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da
Silveira, em sua fala, questionou sobre que garantias a comunidade terá para conseguir obter
atendimento de oncologia pelo SUS. O Sr. Paulo Morassuti respondeu que o atendimento de
oncologia pelo SUS consta no contrato feito com a ONCOPREV. Por fim, os Vereadores Régis
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Bento de Souza e Nelson José Martins traçaram comentários no sentido de que houve algumas
falhas na forma como foi conduzido o processo de instalação da ONCOPREV no Município de
Taquara/RS. Nesse mesmo sentido, manifestaram-se o Sr. Luciano Franceschi (Assessor
Jurídico da Prefeitura de Taquara) e o Sr. Zanandro Jung (Representante do Conselho
Municipal de Saúde). Ao final da reunião, o Presidente da Câmara Municipal de Taquara
afirmou que, quando houvesse necessidade, seria marcada nova reunião para tratar sobre o
assunto da Oncologia em Taquara. Nada mais havendo a tratar, às 19h08min, o Presidente do
Legislativo taquarense declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Tiago Roberto
Mossmann, Servidor da Câmara Municipal de Taquara, lavrei a presente ata, que segue assinada
por mim e pelos vereadores presentes na reunião.
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