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Bagé, 11 de agosto de 2021.
Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 10h42min, 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 Omar Soares
Abdel Ghani, que, após a verificação de quorum pela Secretária, Vereadora Cláudia
Berenice Soares Lacerda Messias, declarou aberta a reunião. Estavam presentes, também,
os Vereadores José Luis Alves Oliveira e Michelon Garcia Apoitia. Inicialmente, houve a
leitura da ata da reunião anterior, a qual, após ser posta em discussão e votação, foi
aprovada. A seguir, o Presidente apresentou à Comissão a demanda trazida a ele, pelo
Vereador Ramão Elias Teixeira Bogado, sobre o mau atendimento praticado na Santa
Casa de Caridade de Bagé em diversas áreas. Sobre isso, ficou deliberado de convidar o
Vereador Ramão Bogado a comparecer na próxima reunião, com a finalidade de ser
abordado esse assunto. Na sequência, o Vereador Michelon Apoitia comentou acerca do
caso de uma gestante mal atendida por um médico na Santa Casa de Bagé, o que gerou a
morte do feto. O Vereador Michelon Apoitia também relatou sobre reunião com a
Provedoria da Santa Casa, ocasião em que outros vereadores também estiveram presentes,
quando entregou ao Provedor documentação com o conteúdo de reclamação de mães com
relação à obstetrícia, e afirmou que trará à Comissão essa documentação para
conhecimento. Na continuidade, a Comissão decidiu solicitar a presença da equipe da TV
Câmara na próxima reunião, para acompanhar os trabalhos. Por fim, o Presidente aduziu
ser importante os vereadores da Comissão da Saúde atuarem no assunto do combate ao
abuso de crianças e adolescentes, uma mazela que gera sequelas nos aspecto psicológico,
havendo a concordância dos demais vereadores. 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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