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ATA No 02 DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO 
DE 2018. Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, nesta 
cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de 
Assis, na Rua José Bonifácio, n° 1001, às 17h30min, reuniu-se a Comissão de 
Constituição e Justiça para discutir os Projetos de Lei n° 14, 15, 17 e 20/2018 e 
Projeto de Lei Complementar n° 01/2018. Estavam presentes os vereadores 
Alexandre Cobra C. N. Vêncio, Presidente; Vinícius Guilherme Simili, Vice
Presidente; Roque Vinícius I. T. Dias, Secretário; Carlos Alberto Binato e 
Francisco de Assis da Silva, membros. Foi convocada para esta reunião a Secretária 
Municipal da Saúde, Senhora Luciana Gomes de Souza, para discutir assuntos 
referentes ao Projeto de Lei n° 01!2018, de autoria do Vereador Claudecir 
Rodrigues Martins, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site da 
Prefeitura Municipal de Assis, lista de espera de consultas comuns ou 
especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de 
saúde agendada pelos cidadãos no Município. Inicialmente, a Secretária alegou que 
o projeto fere os princípios constitucionais, por se tratar de matéria de iniciativa 
exclusiva do Chefe do Executivo. Em seguida, expôs as propostas da Secretaria 
Municipal da Saúde para atender os mais de dez mil exames represados desde 
2013, que inclui a realização de exames em dias e horários alternativos, além da 
requalificação dos exames em atraso, capacitação específica para os funcionários 
da saúde e a inclusão do Sistema Nacional de Regulação (SISREG), que 
possibilitará o agendamento de exames via online. Oportunamente, os vereadores 
solicitaram a opinião da Secretária em relação ao Projeto de Lei n° 15/2018 que 
tramita nesta Câmara Municipal. Luciana informou que, atualmente, a lista dos 
medicamentos disponíveis é publicada no site da Prefeitura no REMUME (Relação 
Municipal dos Medicamentos). Esclareceu que existe, também, a lista publicada no 
RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), que abrange os 
medicamentos disponíveis tanto na União quanto no Estado. Por fim, Luciana 
mencionou que a Secretaria da Saúde está montando grupos de estudo para analisar 
as falhas no sistema e viabilizar o atendimento à população. Encerrada a 
participação da Secretária da Saúde, o Presidente da Comissão designou os 
relatores dos projetos da Pauta da Reunião da seguinte forma: Projetos de Lei n° 14, 
15 e 17/2018 ao vereador Carlos Alberto Binato; Projeto de Lei n° 20/2018 ao 
vereador Roque Vinícius I. T. Dias; e Projeto de Lei Complementar n° 01/2018 ao 
vereador Francisco de Assis da Silva. Após discussão, a Comissão exarou parecer 
favorável ao Projeto de Lei n° 17/2018 e Projeto de Lei Complementar n° 01/2018. 
Quanto ao Projeto de Lei n° 20/2018, foi deliberada a realização de Audiência 
Pública pela Comissão para instruí-lo e discuti-lo com a população. Além disso, 
será convocado para participar da próxima Reunião Ordinária, dia 1° de ~r de 
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2018, o Diretor da SABESP para debater sobre o Projeto de Lei n° 20/2018. 
Ademais, os pareceres dos demais projetos serão emitidos no prazo legal. Não 
havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a presente reunião às 20h00min e 
eu, Natalia Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a presente que uma vez 
conferida pelos presentes membros da Comissão, v i por eles assinada. 
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