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SENHOR PRESIDENTE ,  
        
  Caros colegas Vereadores,               

    
  A Secretaria Municipal de Saúde, no último dia 01 de agosto de 
2014, realizou a “V Conferência Municipal da Saúde” ,  que contou com a 
presença de mais de 80 (oitenta) dumonenses, bem como de autoridades 
municipais, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Vice-Prefeita 
Municipal, Vereadores, Secretária da Educação, Diretores de Escola e 
Departamentos, bem como demais funcionários públicos municipais. 
  Nessa conferência, a Secretaria Municipal de Saúde, através de seus 
representantes, apresentou os números e dados oficiais referentes o cotidiano 
de Nossa Unidade Básica de Saúde, Programa Saúde da Família - PSF e 
Fisioterapia. 
  Além disso, cada setor de nosso sistema municipal de saúde relatou 
minuciosamente as regras e as inovações do Sistema Único de Saúde – SUS, 
bem como os investimentos recebidos dos Governos Federal e Estadual. Aliás, 
foi esclarecida a implantação do programa “MAIS MÉDICO” do Governo 
Federal, os locais que atenderão a nossa população, e os locais de atendimento 
aos munícipes de acordo com os bairros que residem. 
  Outro ponto importante naquela conferência foi a oportunidade da 
população solucionar as suas dúvidas, opinar, perguntar e questionar sobre 
atendimentos, agendamentos, fornecimento de atestado médico, agendamento de 
consultas, entrega e fornecimento de remédios, dúvidas sobre o SAMU e tudo o 
que diz respeito ao sistema de saúde municipal.      

 

E M E N T A 
Aplausos e Congratulações para SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 
DUMONT, através do Secretário Municipal de Saúde Júlio César da Silva, aos 
médicos, enfermeiros e a todos os seus funcionários e colaboradores, pela 
realização da  “V Conferência Municipal da Saúde”, no dia 1º de agosto de 
2.014.  



 

  Particularmente, senti o interesse de quem participou, pois a 
população perguntava diretamente ao responsável sobre as suas dúvidas e 
necessidades, e claro, de maneira clara e transparente cada um recebia as 
respostas de suas questões. 
  Ademais, com a realização dessa conferência a população passa 
cada vez mais a confiar no trabalho sério da atual administração municipal e em 
todos, digo e repito, todos os funcionários públicos e colaboradores que estão à 
disposição de toda a população dumonense 24 horas por dia, nos 365 dias do 
ano. 
  Por isso, após ouvido o Soberano Plenário e atendidas as 
formalidades regimentais, REQUEIRO que fique constando na ata desta 
presente Sessão Legislativa, Moção de Aplausos e Congratulações a Secretaria 
Municipal da Saúde de Dumont, através do Secretário Municipal de Saúde Júlio 
Cesar da Silva, aos médicos, enfermeiros e a todos os seus funcionários e 
colaboradores.   
 

Que Cópia desta seja enviada á Secretaria Municipal da Saúde, na pessoa do Senhor 
Secretário da Saúde, Júlio César da Silva, para que seja afixada em lugar visível para 
que todos os homenageados tenham acesso á leitura da mesma. 
  
    

Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 14 de Agosto de 2.014. 
 
 

 

 

EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO 
(Eduardinho Lorenzato) 

=VEREADOR= (PMDB) 


