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Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 11h14min, tendo por 
local a Sala das Comissões Remídio Garcia, nesta Casa Legislativa, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Educação, Cultura, Direitos Humanos e Segurança, sob a 
presidência da Vereadora Cáren Critiane da Rosa Castencio, que deu por aberta a reunião 
após a verificação de quorum pela Secretária, Vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza. 
Estava presente, também, o Vereador José Carlos Gularte Ferreira. Por se tratar da 
primeira reunião desta Sessão Legislativa, não houve leitura de ata. De imediato, passou-
se à análise da matéria em pauta. O Projeto de Lei nº 110/2021 recebeu parecer pela 
tramitação da matéria. A seguir, a Vereadora Maria Beatriz de Souza propôs à Comissão a 
realização de audiência pública acerca do patrimônio histórico de Bagé e legislação 
pertinente, ao que os demais vereadores concordaram e deliberaram pela realização no dia 
18 de março de 2022, às 18h30min, com a solicitação à Direção da Casa das providências 
de praxe, tais como: serviço de copa, de recepção, de climatização de ambiente, de 
sonorização, de transmissão televisiva, ao vivo. A Comissão, ainda, decidiu que ficará a 
cargo da Vereadora Maria Beatriz de Souza, proponente, determinar os convidados para o 
evento, os quais serão informados por meio de documento protocolado. Logo após, o 
Vereador José Carlos Ferreira sugeriu que a Comissão promova uma audiência pública 
sobre a qualidade da prestação do serviço de energia elétrica no município, havendo a 
aquiescência dos outros vereadores a isso, com a solicitação das providências de praxe 
antes mencionadas. Além disso, a Comissão resolveu por convidar o Programa de Defesa 
do Consumidor estadual e o municipal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul 
(AGERGS), o Grupo Equatorial Energia, a Associação Comercial e Industrial de Bagé 
(ACIBa) e a União Bageense de Associações de Moradores (UBAM). 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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