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                                                     ATA n° 10/2017

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

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta 
minutos, na sala de reuniões da Assistência Social, os Senhores Vereadores integrantes da 
Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, Luis Augusto Bittencourt-
Presidente, Eva Teixeira Mesa Prates - Relatora, reuniram-se com a Senhora Cláudia 
Garcia- Secretária Municipal de Assistência Social e a Senhora Marlete Marques –
Assistente Social para tratar da solicitação da Senhora Isaura Pereira, moradora do Bairro 
Dr. Breno Bulcão, que apresentou aos Vereadores Luís Augusto e Eva Mesa a situação 
da sua casa, que está  correndo risco de cair pelo problema de um esgoto que passa junto 
à casa. Foram apresentadas fotos do local, ficando a Secretária e a Assistente Social 
comprometidas a juntamente com o Engenheiro da Prefeitura Municipal, fazerem uma 
avaliação do local, para que em breve possa ser resolvida a situação. Disse que  a 
demanda de solicitações da Secretaria é grande, que estão dando prioridade aos casos 
mais urgentes. O Vereador Luís augusto questionou a respeito do estoque de material de 
construção existente na Secretaria de Assistência Social, a Secretária informou que não 
possuem muito, mas que estão providenciando uma compra, que os recursos da Secretaria 
são poucos, falou também a Secretária Cláudia Garcia da necessidade de ser criado um 
Plano de Contingência, para que o Município possa ser melhor atendido pela Defesa Civil.  
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 05 de abril de 2017.
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