
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ 
Estado do Rio Grande do Sul 

 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS 

ATA ORDINÁRIA Nº. 012/2018 

 PERÍODO ORDINÁRIO 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

17ª LEGISLATURA 

Bagé, 04 de setembro de 2018. 

 

 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 10h15min, 

tendo por local a Sala das Comissões Remídio Garcia, nesta Casa Legislativa, 

reuniu-se ordinariamente a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas, sob a 

presidência do Vereador Graziane Lara Martins. Após a verificação de quorum 

pelo Secretário ad hoc, Vereador Antenor Dutra Teixeira, foi aberta a reunião. 

Estava presente o Vereador Ramão Elias Teixeira Bogado. Inicialmente, foi lida a 

ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, restou aprovada. Na 

sequência, foram recebidos e lidos os Requerimentos nº. 2478, 2591, 2707, 2789, 

2862 e 2958/18, por meio dos quais o Vereador Mário Augusto Lara Dias 

justificou a sua ausência, respectivamente, para os dias 24 de julho, 31 de julho, 07 

de agosto, 14 de agosto, 21 de agosto e 28 de agosto, todos do corrente ano. A 

seguir, o Vereador Antenor Teixeira questionou a reiteração de justificativas do 

Vereador Mário Augusto Lara. A respeito, o Presidente declarou que irá se reunir 

com este vereador, para saber se ele pretende continuar como membro da 

Comissão. Logo após, passou-se à análise das matérias em pauta. Receberam 

parecer pela tramitação da matéria: o Projeto de Lei nº. 190/17 e o Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 010/18. O Projeto de Lei nº. 020/18 recebeu parecer pela 

tramitação da matéria, com o voto contrário do Vereador Ramão Bogado. Os 

Projetos de Lei nº. 266, 267 e 268/17 ficaram em vistas com o Vereador Antenor 

Teixeira. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida 

e aceita, vai devidamente assinada. 

 

 

 

                                  

Presidente                                        Secretário 


