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 Aos 09 (nove) dias do mês de Julho de dois mil e dezenove às 16:00 na 
Sede do Poder Legislativo realizou-se a Reunião das Comissões com os 
seguintes presentes: Vereadores; Carlos Eduardo Ranzi, Arilene Maria 
Dalmoro, Ildo Paulo Salvi, Mozart Pereira Lopes, Marquinhos Schefer, 
Waldir Gish, Nilson do Arte, Waldir Blau, Paulo Adriano da Silva, Sérgio 
Rambo, Sérgio Kniphoff, Ederson Spohr. Assessores; André Mario, 
Martinelli, Jurema Dalpian Marques, Bruna Wolf, Angela Coletti, Fernando 
Dall Azen, Rodolfo Bisleri Agostini, Jean Todeschini Tasca, Ismael Cesar 
Altenhofen, Silvane Kohlrausch, Marciano Diedrich, Jairo Valler, Eliseu 
Dreyer Quinot, Maria Helena Lieske, Carlos André, Caco Konzen. 
Assessores de Comissões; Bianca Schutze dos Santos, Leonardo Schneider, 
Luís Paulo Scherer; Assessora de Imprensa Carolina Simão Gasparotto, 
Assessor Jurídico Gustavo Heinen. O Senhor Presidente da Comissão de 
Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social Paulo Adriano da Silva, 
desejou boas-vindas ao Secretário da Saúde, Dr. Cláudio Klein que 
explanou sobre o PL061- Autoriza o Município a firmar Convênio, em 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, com a Sociedade Beneficência e 
Caridade de Lajeado - Hospital Bruno Born e dá outras providências. A 
Casa solicita mudanças no atendimento, vereadores desejam que a porta 
do hospital seja aberta para a população. Vereador Paulo Tori, explica 
para o secretario que a reunião é para que cheguem a um consenso de 
como pode ser feita a abertura da porta do HBB, cita que já foram 
realizadas em torno de três reuniões sobre o assunto. Secretário afirma 
que precisa da ajuda dos vereadores da casa, informa que em conversa 
com Cristiano (Rep. Hospital), já tratou do assunto, mas não obteve êxito, 
mesmo deixando claro que deseja apenas o melhor atendimento para a 
população Lajeadense. Ressalta que o modelo de atendimento hoje é 
bom, e pode ser ainda melhor. Sugere que seja realizada reunião entre os 
vereadores e Dr. Sérgio Diefenbach para criar novo modelo de recepção. 
Tori informa que já foi realizada reunião entre executivo, promotoria e 
hospital, sem a presença dos vereadores. Vereador Blau sugere que seja 
contratado alguém para ficar disponível na recepção do hospital, acredita 
ser desconsideração com o cidadão que não recebe ao menos uma 
triagem.  Vereador constata que atendimento do hospital não tem 
sequência, afirma que o cidadão deve ser acompanhado do início ao fim 
do tratamento. Claudio alerta que deve se ter cuidado com média e alta 
complexidade. Blau ressalta que hospital precisa de ajuda para alterações 
na questão da recepção. Vereador Gish sugere que alguns vereadores se 
reúnam com a administração do hospital, secretário da saúde e 



promotoria para encontrar solução. Vereadora Neca ressalta sobre 
convite para inauguração do atendimento 24 horas do hospital. Sugere 
que seja criada uma antessala, pequena sala para recepção e triagem. 
Acredita que uma antessala seria facilitadora, mas afirma que a população 
também deveria ser mais consciente. Secretário concorda, se propõe a 
discutir sobre o assunto com o Dr. Sérgio, e também se reunir com o 
hospital para propor essas melhorias. Neca afirma que mesmo em uma 
sala pequena, um primeiro atendimento seria mais humano com a 
população. Sugere também que tenham carros a disposição para os 
pacientes que tiverem que ser encaminhados para a UPA. Cita que 
vereadores estão barganhando, querem votar o projeto, mas também 
querem ser ouvidos. Tori informa que vereadores estão à disposição para 
discutir e resolver. Vereador Nilson dá exemplo de um amigo que foi mal 
atendido no Pronto Socorro, e hoje critica a saúde de Lajeado. Afirma ser 
importante a porta estar aberta. Vereador Marquinhos demonstra 
preocupação com a sensação de omissão de socorro da população, 
referente a falta desse primeiro atendimento. Vereador Rambo informa 
que não quer briga com o hospital, mas devem manter pulso firme. Cita 
que irá criar emenda em que o valor só será repassado se a porta for 
aberta. Tori relembra que Secretário já se prontificou a discutir com 
administração do hospital. Secretario ressalta que quando se fala em 
saúde o mais importante é a valorização. Acredita estar em modelo 
adequado, mas não defende. Sugere quantidade maior de ambulâncias ou 
atendimentos. Reforça que HBB está aberto para emergência e UPA para 
pré emergência, deve ser construído novo modelo. Kniphoff se preocupa 
com a questão dos repasses, informa que não são para o hospital e sim 
para pagamentos de plantonistas e especialidades. Ressalta que sem 
receber os médicos podem resolver não trabalhar, cita que o acolhimento 
deve ser melhor administrado. Alerta que deve ser levantado bandeira 
para melhoria no acolhimento e não causar o atraso de repasses. Tori 
questiona a questão do cidadão ir até o hospital e não receber 
atendimento. Salvi destaca a importância do debate, esperava que 
administração do hospital estivesse presente. Parabeniza o hospital pela 
inauguração do atendimento 24 horas. Defende o atendimento 
humanizado, e a porta te atendimento aberta. Marquinhos parabeniza o 
atendimento interno, acredita que o único problema seja na questão da 
porta estar fechada. Tori aguarda retorno positivo do Secretário, que se 
dispõe para ir atrás de soluções. Projeto liberado para Presidente da casa 
Arilene Dalmoro. Sem mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da 
Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Paulo 



Adriano da Silva, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, 
assim como a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada 
por todos os presentes. 
 
 


