
                                                                                                                             
CÂMARA DE VERADORES DE BAGÉ 

Estado do Rio Grande do Sul 
 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAS 
ATA ORDINÁRIA Nº. 011/2017 

 PERÍODO ORDINÁRIO 
1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

17ª LEGISLATURA 
Bagé, 25 de julho de 2017. 

 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 10h14min, tendo 
por local a Sala das Comissões Remídio Garcia, nesta Casa Legislativa, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas, sob a presidência do 
Vereador Graziane Lara Martins. Após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador 
Mário Augusto Lara Dias, foi aberta a reunião. Estavam presentes os Vereadores Antenor 
Dutra Teixeira, Rafael da Silva Rodrigues e Ramão Elias Teixeira Bogado. Iniciados os 
trabalhos, deu-se a leitura da ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, 
foi aprovada, com a retificação, a pedido do Vereador Augusto Lara, de que o mesmo 
justificou a sua ausência naquela reunião. A seguir, passou-se à análise das matérias 
pautadas para a reunião. Receberam parecer pela tramitação da matéria: os Projetos de Lei 
nº. 002, 136, 150, 156 e 159/2017 e a Emenda nº. 2477/2017 ao Projeto de Lei nº. 
136/2017. O Projeto de Lei nº. 015/2017 e a sua Emenda nº. 2760/2017 receberam 
parecer pela tramitação da matéria, com o voto contrário do Vereador Antenor Teixeira. 
Os Projetos de Lei nº. 094 e 139/2017 ficaram em vistas com o Vereador Augusto Lara. 
Para o Projeto de Lei nº. 153/2017 ficou deliberado em solicitar informações ao Poder 
Executivo para que informe qual o impacto financeiro que acarretaria a proposição. Para 
fins de registro, consta-se nesta ata que os Vereadores Antenor Teixeira e Rafael 
Rodrigues comparecem à reunião após a análise do Projeto de Lei nº. 002/2017. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aceita, vai 
devidamente assinada. 
 
 

 
                                  

Presidente                                        Secretário 


