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Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, reuniu-se 

ordinariamente, em comum acordo, nas dependências da Câmara Municipal de 

Alta Floresta, Mato Grosso, a Comissão de Saúde, Meio Ambiente e 

Assistência Social
1
, com a presença dos membros, vereadores: Charles Miranda 

Medeiros, que dirigiu os trabalhos; Elisa Gomes Machado, relatora; e Valdecir 

José dos Santos (Mendonça), membro, contando também com presença de 

representantes da Secretaria de Divisão Parlamentar
2
 e de Apoio às 

Comissões Permanentes, com a finalidade de tratarem do seguinte 

Expediente: 1) Projeto de Lei nº 008/2020 (vereadores Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida) e outros) – Institui e Estabelece Diretrizes para a Política 

Municipal de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos 

Alimentos - PMEFSA, e dá outras providências, ingresso em 28/05/2020, 

acompanhado de parecer jurídico e das comissões que antecedem favoráveis, o 

qual, definiram por remeter convite a Secretária Municipal de Assistência Social 

para que, pessoalmente, e/ou por meio de representante, participasse da reunião 

desta comissão na próxima quarta-feira (10), às 8h00min, inclusive aberta aos 

membros das demais comissões inerentes, para debaterem a matéria e, no mais, 

mantiveram, portanto, a matéria na comissão para este debate e decisões na 

próxima ocasião.  Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião 

e eu, Regicleiton Caldas de Meneses, Secretário de Apoio as Comissões, lavrei e 

digitei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada por mim, 

pelo representante da Secretaria Parlamentar e pelos membros das comissões. 

 
                                                 
1
 Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social 

Presidente: Ver. Charles Miranda Medeiros; 

Vice-Presidente/Relatora: Verª. Elisa Gomes Machado (PDT); 

Membro: Valdecir José dos Santos – Mendonça; 
 

2 Secretaria de Divisão Parlamentar 

José Tito dos Santos – matrícula 012 


