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Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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 pelo Secretário ad hoc, Vereador Graziane Lara Martins, foi aberta 

a reunião. Estavam presentes os Vereadores Sonia Mara Gomes Leite e Rafael 

da Silva Rodrigues. Participaram da reunião Glademir Leal e Michel Goulart, 

servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com 

Deficiência. Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, a qual, depois de 

discutida e votada, restou aprovada. A seguir, foi recebido e lido 503/18, do 

Poder Executivo, por meio do qual este Poder encaminhou o Relatório 

Municipal de Gestão em Saúde, referente ao Segundo Quadrimestre do ano de 

2018. Acerca desse ofício, Glademir esclareceu que o seu último parágrafo está 

equivocado, uma vez que a questão contábil do Relatório já foi concluída. Na 

sequência, a Comissão deliberou pela realização de audiência pública no dia 03 

de outubro de 2018, às 11h, com 15 minutos de tolerância, para a apreciação do 

Relatório em pauta. Os vereadores também decidiram em solicitar ao Poder 

Executivo o fornecimento, na audiência pública, a relação das emendas 

parlamentares destinadas à área da saúde, com a nominação dos 

correspondentes Deputados Federais, e a consequente aplicação de cada uma. 

Por fim, ficou definido em convidar o Secretário Municipal de Saúde, o Diretor 

Executivo do Fundo Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, 

para participarem do evento. 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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