CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ
Estado do Rio Grande do Sul
COMISSÃO DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA ORDINÁRIA Nº 016/2021
PERÍODO ORDINÁRIO
1ª SESSÃO LEGISLATIVA
18ª LEGISLATURA
Bagé, 1º de setembro de 2021.
Ao primeiro dia do mês de setembro 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, Marlon Monteiro Silveira dos Santos e Ramão
Elias Teixeira Bogado. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, a qual,
após ser posta em discussão e votação, foi aprovada. A seguir, foram apreciados e
aprovados os Requerimentos nos 2954/2021, da Vereadora Cláudia Messias, e 3062/2021,
do Vereador Omar Ghani, por meio dos quais justificaram as suas ausências nas reuniões
dos dias, 18 e 25 de agosto de 2021, respectivamente. Na sequência, o Vereador José Luis
Alves declarou que fez contato com a Provedoria da Santa Casa de Caridade de Bagé,
porém, até o momento, não ocorreu o retorno para definir a data da reunião. Após, a
Comissão deliberou por convidar o Provedor da Santa Casa de Caridade de Bagé para
participar da reunião do dia 08 de setembro de 2021, com o intuito de tratar sobre o
atendimento que vem sendo prestado por aquela instituição. Na continuidade, o Vereador
Ramão Bogado sugeriu de a Comissão, mais adiante, ir até a Secretária de Saúde e
Atenção à Pessoa com Deficiência para conversar com o novo Secretário, Michelon
Garcia Apoitia, 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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