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Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 11h13min, 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 pela Secretária ad hoc, Vereadora Sonia Mara Gomes Leite, 
foi aberta a reunião. Estava presente o Vereador Graziane Lara Martins. Inicialmente, deu-se 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, foi aprovada. Na 
sequência, passou-se à análise das matérias em pauta. Receberam parecer pela tramitação da 
matéria: os Projetos de Lei nº. 115 e 137/2017 e a Emenda nº. 2363/2017 ao Projeto de Lei 
nº. 137/2017. Para o Requerimento nº. 2227/2017, do senhor Carlos Acosta, a Comissão 
decidiu enviar cópia de seu teor para dar conhecimento às Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa, Segurança e Mobilidade Urbana e Saúde e Atenção à 
Pessoa com Deficiência. Para o Relatório Municipal de Gestão em Saúde (RGMS) 
Financeiro, do Primeiro Quadrimestre de 2017, encaminhado pelo Ofício nº. 0196/17-GP, 
do Poder Executivo, e diante da presença do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, 
Emerson Rodrigues da Silva, quem ressaltou que o Conselho ainda terminou de analisar o 
relatório referente ao Terceiro Quadrimestre de 2016, o que inviabiliza o Conselho de 
apreciar o relatório seguinte, ficou deliberado que os vereadores da Comissão irão analisar o 
aquele Relatório junto com o Presidente do Conselho, no dia 13 de junho de 2017, às 
14h30min. Logo após, o Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva, o qual acompanhou a 
reunião, pediu para se manifestar sobre o Projeto de nº. 065/2017, de sua autoria, que está no 
aguardo de resposta sobre a sua viabilidade por parte do Secretário Municipal de Saúde e 
Atenção à Pessoa com Deficiência. O vereador declarou que, em conversa com o Secretário 
Municipal de Saúde, este concordou e apoiou a proposição. O Vereador Luis Alberto também 
falou sobre o Projeto de Lei nº. 136/2017, o qual dispõe sobre a criação do Programa 
Infância Sorridente, nas escolas da rede municipal de educação. 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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