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Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 11h15min, tendo por local 
a Sala das Comissões Remídio Garcia, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Saúde, 
Meio Ambiente e Assistência Social, sob a presidência do Vereador Ramão Elias Teixeira 
Bogado. Após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador Jéferson dos Santos 
Dutra, foi aberta a reunião. Estavam presentes os Vereadores Rafael da Silva Rodrigues e 
Sonia Mara Gomes Leite. Por ser a primeira reunião ordinária desta 2ª Sessão Legislativa, 
não houve leitura de ata. Na sequência, passou-se a análise da matéria em pauta. 
Receberam parecer pela tramitação da matéria: os Projetos de Lei nº. 002, 004 (com 
Emenda da CCJRF) e 005/2018. Logo após, foi recebido o Requerimento nº. 4824/207, 
do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para o qual a Comissão decidiu 
marcar uma reunião com o Secretário Municipal de Economia, Finanças e Recursos e 
Humanos, com a participação do Presidente do COMDEMA, e enviar cópia do 
documento ao Poder Executivo. Para o Requerimento nº. 272/2018, da Vereadora Maria 
Beatriz Silveira de Souza, ficou definido encaminhá-lo ao Poder Executivo, 
estabelecendo-se que a resposta seja enviada em tempo hábil para a reunião do dia 28 de 
março de 2018. Por fim, a Comissão recebeu o Ofício nº. 090/2018, que encaminhou para 
apreciação o Relatório Municipal de Gestão em Saúde, referente ao Terceiro 
Quadrimestre de 2017 e solicitou a realização de audiência pública até o dia 28 de 
fevereiro de 2018, e decidiu contatar o Poder Executivo, por intermédio da Vereadora 
Sonia Leite, haja vista que já transcorreu a data solicitada para a audiência pública. Para 
os devidos fins, registra-se que o Vereador Rafael Rodrigues compareceu à reunião a 
partir da análise do Requerimento nº. 272/2018. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aceita, vai devidamente 
assinada. 
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