
CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ 
Estado do Rio Grande do Sul 

 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS 

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 007/2021 

 PERÍODO DE ORDINÁRIO 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

18ª LEGISLATURA 

Bagé, 05 de agosto de 2021. 

 

 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 

15h13min, tendo por local a Sala das Comissões Remídio Garcia, desta Casa, reuniu-se 

extraordinariamente a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas, sob a presidência do 

Vereador José Luis Alves Oliveira, na forma regimental, que, após a verificação de 

quorum pelo Secretário ad hoc, Vereador Lélio Nunes Lopes Filho, deu por aberto os 

trabalhos. Estava presente, também, o Vereador José Carlos Ferreira (de maneira remota). 

Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, a qual, depois de ser colocada em 

discussão e votação, foi aprovada. A seguir, compareceu à reunião o Vereador Michelon 

Garcia Apoitia. Na sequência a Comissão deliberou sobre a realização de audiência 

pública no dia 10 de agosto de 2021, às 10h, com 15 minutos de tolerância, para a 

exposição do Projeto de Lei nº 077/2021, o qual dispõe sobre plano plurianual para os 

exercícios de 2022 a 2025. Também ficou decidido de requerer ao Poder Executivo a presença do 

Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos, Ronaldo Hobuss Hoesel, 

e do servidor Alexandre Ibañes Vedooto, a fim de que efetuem as explicações necessárias aos 

vereadores e à população, acentuando a imprescindibilidade deles para o evento, bem como de 

estarem na hora designada, uma vez que são detentoras das informações relativas à matéria em 

questão, haja vista que, caso contrário, a audiência pública restará prejudicada e não será 

realizada, embaraçando, por consequência, o trâmite legislativo do Projeto de Lei nº 077/2021, o 

qual, segundo previsão da Lei Orgânica Municipal, deverá ser encaminhado à sanção até o dia 30 

de agosto próximo. Além disso, o Vereador Michelon Apoitia, na condição de Líder do Governo, 

ficou incumbido de reforçar ao Poder Executivo a necessidade do comparecimento das pessoas 

antes nominadas. 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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