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                                                    ATA n° 03/2017

                                                Reunião da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e 
Assistência Social.  Presidente-Vereador Luis Augusto 
Bittencourt, Relatora-VereadoraEva Teixeira Mesa 
Prates e Revisor–Vereador Biramar Goulart.

Aos oitodias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta 
minutos, na sala do Gabinete do Prefeito Municipal, os Senhores Vereadores integrantes 
da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, Luis Augusto Bittencourt-
Presidente, Eva Mesa- Relatora e Biramar Goulart- Revisor reuniram-se com o Prefeito 
Municipal- Sávio Prestes, para tratar de  reivindicações de munícipes para os 
agendamentos de consultas e exames, que o Setor não está funcionando como deve ser, 
que munícipes têm reclamado do atendimento recebido, segundo informação do Senhor 
Prefeito, em breve será feita a reorganização do Setor, que a Técnica em Enfermagem 
Karla Brito assumirá as funções as quais fez concurso público. Reivindicaram os 
Vereadores que os usuários do IPERGS tenham os mesmos direitos que os usuários do 
SUS na organização de deslocamentos para consultas fora do município e marcações de 
exames e consultas, também conversaram a respeito de compras de medicamentos, para 
que as licitações sejam feitas antes do medicamentos acabarem, para que assim não fiquem 
os munícipes que dependem da farmácia básica desatendidos, o Prefeito informou que 
estão sendo tomadas as providências necessárias a respeito dessa questão, informou 
também que a Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa recebeu um 
repasse de R$ 249.000 (duzentos e quarenta e nove mil reais) para serem investidos em 
equipamentos para aquela Fundação, que estará sendo recuperado o seu telhado e estão 
previstas muitas melhorias além das citadas, que está sendo estudada a possibilidade de ser 
implantado em nossa cidade um centro de prevenção e atendimento da saúde mental, 
informou também que está sendo organizado o espaço físico no Ibaré, pra que  disponham 
de atendimentos básicos de saúde como curativos, aferição de pressão arterial, medição de 
glicose entre outros atendimentos. A Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência 
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Social colocou-se á disposição para trabalhar juntamente com o Executivo para que os 
munícipes possam ser sempre atendidos da melhor forma possível. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, sendo lavrada esta ata que segue 
assinada pelos Vereadores integrantes da Comissão.         

  

                                Sala Severino Silveira, em 08 de fevereiro de 2017.
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PRESIDENTE
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