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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS

RESOLUÇÃONº 56/2018 — Reunião

Aos dezesseis dias do mês de abril de 2019, às 14:30hs, na Sala de Comissões
desta Casa Legislativa, reuniu-se a Comissão Especial de Estudos (CEE),
destinada A ANALISAR, PROPOR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE
MEDIDAS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS
MUNICIPAIS, nos termos da Resolução Nº 56/2018. Preside esta Comissão, a
vereadora Gláucia Berenice (PSDB) e são membros os vereadores Orlando
Pesoti (PDT), Fabiano Guimarães (DEM) e Maurício Vila Abranches (PTB). Os

,- membros da CEE não compareceram a esta reunião e a Presidente justificou as
ausências e manifestou que dará seguimento a reunião, entretanto, nada será
deliberado. A Presidente da CEE, vereadoraGláucia Berenice iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos, em especial da Sra. Jane Aparecida Cristina,
Secretaria da Saúde Substituta, bem como da Sra. Ilka Barbosa Pegoraro e
Elaine Aparecida Pastorelli, ambas servidoras da Secretaria da Saúde. Explicou
que a reunião designada para hoje tem como objetivo ouvir o depoimento da

_
Secretária da Saúde Substituta, Sra. Jane Aparecida Cristina. Em seguida, a
Presidente da CEE, convida a Sra. Secretária da Saúde para fazer parte da
mesa. Ato contínuo, a Presidente da CEE, vereadora Gláucia Berenice faz um
breve relato dos motivos que a levaram a propor a presente Comissão e inicia
as perguntas à Sra. Secretária, solicitando que a mesma faça um relato sobre
as ocorrências de vandalismo e violência que as Unidades de Saúde têm sofrido
ao longo do tempo, bem como, se existem programas para lidar com essas
situações. A Sra. Secretária inicia cumprimentando a todos os presentes e sua
manifestação completa encontra-se gravada em mídia áudio visual que está
encartada aos autos. A vereadora Gláucia Berenice, faz inúmeras outras
perguntas à Sra. Secretária, estando todas elas, bem como as respostas,
integralmente gravadas em mídia áudio visual. Relataram também, sobre o
trabalho que vem sendo realizado, as senhoras Ilka e Elaine e as manifestações
de ambas encontram-se gravadas. Por fim, a Presidente da CEE, vereadora
Gláucia Berenice, agradece a presença de todos, em especial do Sra. Jane
Aparecida Cristina. A presente reunião foi integralmente gravada em mídia áudio
visual que vai encartada a esta ata e fica fazendo parte integrante da mesma. E
nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi ence 15.3 horas, da qual
para constar, eu EmirAparecida Martins Paulino, ' ' ºw“ servidora
designada, lavrei a presente ata, que foi elaborada—“nos termos da Resolução nº
46/2018, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Presidentedesta CEE.

Vereadorã Presidente da CEE
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