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Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h15min, 
tendo por local a Sala das Comissões Remídio Garcia, desta Casa, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas, sob a presidência da 
Vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza, que, após a verificação de quorum pelo 
Secretário ad hoc, vereador Lélio Nunes Lopes Filho, deu por abertos os trabalhos. Estava 
presente, também, o vereador José Carlos Gularte Ferreira, de forma remota. Inicialmente, 
houve a leitura da ata da reunião anterior, que, após discutida e votada, restou aprovada. 
De imediato, passou-se à análise das matérias pautadas para a reunião. O Projeto de Lei no 
028/2022 recebeu parecer pela tramitação regimental da matéria. O Projeto de Lei n° 
038/2022 ficou em vistas com o vereador Lélio Lopes. Na sequência, a vereadora Maria 
Beatriz sugeriu que a Comissão abordasse a situação dos gastos públicos e da saúde 
financeira do Município. Sugeriu a designação de audiência pública ou o chamamento de 
pessoas afetas à questão para debate na Comissão. Em comum acordo, optou-se pelo 
chamamento de servidores públicos para, na reunião do dia 5 de abril de 2022, tratar 
sobre o tema. Deliberou-se, então, a convocação de um representante dos seguintes 
setores do Poder Executivo Municipal: Gabinete do Prefeito; Secretaria de Economia, 
Finanças e Recursos Humanos; Unidade de Central de Controle Interno; e Procuradoria 
Jurídica. Deliberou-se, também, o convite de comparecimento à reunião do dia 5 a 
representantes dos seguintes órgãos/entidades: Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Bagé, Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor – FUNPAS, OAB 
Seccional-Bagé, Sindicato dos Municipários de Bagé – Simba, e Sindicato dos 
Professores e Funcionários de Estabelecimento Municipal de Educação de Bagé – 
Sinprofen. Deliberou-se, por fim, as seguintes solicitações ao Poder Executivo Municipal: 
(a) certidão de presença ou não do Poder Executivo Municipal no Cadastro Informativo 
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN; (b) informações quanto aos 
valores atualmente gastos com cargos em comissão (CCs), funções gratificadas (FGs), 
contratos com empresas terceirizadas do serviço público no Município, incluindo o 
Departamento de Água e Esgotos de Bagé - DAEB, (c) informação do valor gasto com 
Registro de Pagamento Autônomo (RPAs) nos últimos 12 meses, incluindo o DAEB, e 
(d) o balanço econômico-financeiro atualizado do Município. Após, 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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