Ata da Audiência Pública para discutir a situação da saúde pública no município
de Maceió.

Aos (15) quinze dias do mês de setembro do ano de 2017, às (09h) nove
horas sob a Presidência e Propositura do vereador Luciano Marinho,
reuniu – se a Câmara Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal
Deodoro da Fonseca, número 376 (trezentos e setenta e seis), nesta
Capital para discutir a situação da saúde pública no município de
Maceió. O senhor Presidente ressaltou que essa audiência tem como
objetivo unir forças em busca de soluções para a situação em que se
encontra a saúde pública em nosso município e frisou o amplo trabalho de
divulgação para a realização desse debate. Lamentou a ausência do
representante da secretaria de saúde onde enquanto parlamentar e
população fez o seu papel. Convidou para compor a mesa dos trabalhos
os senhores: Regina Maria dos Santos – Superintendente do Hospital
Universitário. Paulo Mesquita – representando o Conselho Estadual
de Saúde. José Wilton da Silva – representando o Conselho Municipal
de Saúde. Alessandro Fernandes – Presidente do SINDSAÚDE.
Francisco Sales – vereador. Na sequência convidou a todos para em
posição de respeito ouvir a execução do Hino Nacional e facultou a palavra
para os membros da mesa diretora onde fez uso o senhor: Alessandro
Fernandes – Presidente do SINDSAÚDE – lamentou a ausência dos
vereadores membros da comissão de saúde desta Casa, vereadores
médicos, representantes da secretaria municipal de saúde e promotoria da
justiça, passando a sugerir ao propositor o adiamento da audiência devido
às ausências. O senhor presidente acatou a solicitação e assumiu o
compromisso de na próxima terça – feira protocolar outro requerimento
onde pedirá a esta Casa a convocação e não um convite à secretaria de
saúde. Convidou a todos para em posição de respeito ouvir a execução do
Hino da cidade de Maceió, agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a audiência. Maceió, 15 de setembro de 2017. Maria Jairivane
Sena da Silva - Redatora de Atas e Debates.

