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Aos seis dias do mês de dezembro 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. Estavam presentes os Vereadores Graziane Lara 
Martins, Jeferson dos Santos Dutra. Inicialmente, deu-se a leitura da ata da reunião 
anterior, que, depois de discutida e votada, restou aprovada. Inicialmente, foi lida a ata da 
reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, foi aprovada. Na sequência, passou-
se a análise das matérias em pauta. Receberam parecer pela tramitação da matéria: os 
Projetos de Lei nº. 098, 222, 232 e 193/2017 (com Emenda da CCJRF) e a Emenda nº. 
4417/2017 ao Projeto de Lei nº. 098/2017.  A seguir, foi recebido e lido o Requerimento 
nº. 4725/2017, do Vereador Júlio César Jardim, por meio qual solicitou a realização de 
audiência pública para tratar a regularização das residências do Município de Bagé da 
extinta COHAB, juntamente com a Secretaria de Habitação do Município e do Estado. A 
Comissão aceitou tal pedido e deliberou em realizar uma audiência pública no dia 19 de 
dezembro de 2017, às 19h, no Plenário Lígia Almeida. Para esse evento, ficou decidido 
em convidar o Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Direitos do Idoso, 
o Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos, o Procurador 
Geral do Município, a União Bageense da Associação dos Moradores de Bairro, o 
Cartório de Registro de Imóveis de Bagé, a Secretaria Estadual de Obras Publicas, 
Saneamento e Habitação e a Defensoria Pública do Estado, bem como a emissão de 300 
convites, o quais serão fornecidos ao Vereador Júlio Jardim. Para os devidos fins, 
registra-se que o Vereador Jeferson Dutra compareceu à reunião após a leitura da ata, 
mesmo momento no qual a Vereadora Sonia Leite se ausentou e retornou depois da 
análise do Projeto de Lei nº. 193/2017. 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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