CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ
Estado do Rio Grande do Sul
COMISSÃO DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA ORDINÁRIA Nº 003/2021
PERÍODO ORDINÁRIO
1ª SESSÃO LEGISLATIVA
18ª LEGISLATURA
Bagé, 28 de abril de 2021.
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 10h37min, tendo
por local o Plenário Lígia Farinha Almeida, desta Casa, 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, deu por abertos os trabalhos. Estavam
presentes, também, os vereadores José Luis Alves Oliveira, Marlon Monteiro Silveira dos
Santos e Michelon Garcia Apoitia. Inicialmente, foi realizada a ata da reunião anterior, a
qual, após colocada em discussão e votação, restou aprovada. Iniciando os trabalhos, foi
posta à apreciação da Comissão a justificativa de ausência à reunião da vereadora Cláudia
Berenice, protocolada sob nº 1131/2021, a qual restou deferida. Após, passou-se à analise
do Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 e da Emenda nº 1238/2021, os quais, após
discussão e votação, receberam parecer pela tramitação da matéria. Logo na sequência,
passou-se à apreciação do documento nº 1222/2021, de autoria dos vereadores Cáren
Castencio, Lélio Lopes, Maria Beatriz de Souza e Marlon Monteiro, consistente em um
pedido de designação de Audiência Pública para debater a redução e suspensão de
repasses de valores pelo Poder Executivo à Associação Espírita Caminho da Luz. Sobre
isto, o Presidente Omar, a título de sugestão, relatou que julgava mais conveniente a
Comissão tratar sobre o tema diretamente com representantes do Poder Executivo, ao
invés de em Audiência Pública que não se tem condão de decisão. Sugeriu que fosse feito
contato com o Poder Executivo Municipal solicitando o agendamento de reunião dos
membros da Comissão com a Coordenadora de Relações Institucionais, Sonia Mara
Gomes Leite, para abordagem do tema. Colocada à apreciação dos demais membros, os
vereadores Michelon, Cláudia e José Luis votaram favoravelmente à sugestão do
Presidente. O vereador Marlon votou pela designação da Audiência Pública. Deliberada,
portanto, a designação da reunião sugerida, foi solicitado à Assessoria da Comissão que
procedesse os devidos encaminhamentos. Após, com nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e
aceita, vai devidamente assinada.
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