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

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sala 
Severino Silveira da Câmara de Vereadores, os Senhores Vereadores integrantes da 
Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, Luis Augusto Bittencourt-
Presidente, Eva Teixeira Mesa Prates- Relatora e Biramar Goulart- Revisor, reuniram-se 
com a Senhora Zuleica Machado - Secretária Municipal de Saúde, juntamente com as 
funcionárias Karla Brito e Alice Cardoso, também participaram da reunião os Vereadores 
Eduardo Luongo e Mariza Barreto, o Senhor Clésio Teixeira, a Senhora Maria De Fátima 
Machado e o Senhor Franklin Soares – Membros da Diretoria do Bairro Doutor Breno 
Bulcão e arredores. O primeiro assunto abordado foi sobre os moradores do Bairro 
Doutor Breno Bulcão terem reclamado de não estarem sendo bem atendidos pelos 
Agentes de Saúde responsáveis pela localidade, inclusive alguns falaram nunca ter 
recebido visita dos agentes, a Senhora Secretária de Saúde disse que irá averiguar o que 
está acontecendo, para que seja resolvido o problema da melhor forma possível. Foi 
conversado com a Senhora Secretária sobre agendamentos de exames, consultas e 
transporte para pacientes que necessitam de deslocamento para atendimentos em outros 
municípios. Foi colocado em pauta também na reunião assuntos referentes a saúde 
auditiva, mental, oncologia e medicamentos. O Vereador Luis Augusto questionou sobre 
comentários do possível fechamento da unidade do SAMU no município, foi esclarecido 
pela Senhora Secretária que está sendo realizado um estudo, sobre a viabilidade de ser 
mantida esta Unidade e que caso seja constatada neste estudo a inviabilidade esta será 
fechada. O Senhor Clésio Teixeira sugeriu que fosse realizada audiência pública para que 
seja esclarecido à Comunidade os assuntos tratados na presente reunião e outros que 
fossem surgindo no decorrer da audiência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu 
por encerrada a presente reunião, sendo lavrada esta ata que segue assinada pelos 
Vereadores e pelos presentes que tenham interesse.         
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