CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ
Estado do Rio Grande do Sul
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA
ATA ORDINÁRIA Nº 002/2022
PERÍODO ORDINÁRIO
2ª SESSÃO LEGISLATIVA
18ª LEGISLATURA
Bagé, 22 de março de 2022.

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 de forma remota.
Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, a qual, depois de ser posta em
discussão e votação, foi aprovada. Na sequencia, a Vereadora Maria Beatriz de Souza,
que fora proponente da audiência pública sobre o patrimônio histórico e legislação
pertinente, marcada para o dia 18 de março, declarou que fez contato com o Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de
Bagé (COMPREB), com a finalidade de que aquele órgão sugerisse quais órgãos e
entidades deveriam ser convidados. Porém, não obteve retorno. Dessa forma, a vereadora
propôs de a Comissão designar uma nova data para essa audiência pública, momento, no
qual, a Assessoria Legislativa informou que o Presidente da Câmara de Vereadores de
Bagé realizará uma sessão especial a respeito do patrimônio histórico e dos projetos
correlatos que estão em tramitação nesta Casa Legislativa. Com isso, a Comissão decidiu
que irá conversar com membro(s) do COMPREB, na próxima reunião, a fim de saber se
subsiste o interesse pela realização de audiência pública. Após, a Comissão passou à
análise dos projetos em pauta. O Projeto de Lei nº 028/2022 recebeu parecer pela
tramitação da matéria. O Projeto de Lei Complementar nº 005/2021 ficou em vistas com a
Vereadora Maria Beatriz de Souza. 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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