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Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 11h10min, 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 Ramão Elias Teixeira 
Bogado. Após a verificação de quorum pela Secretária ad hoc, Vereadora Sonia Mara Gomes 
Leite, foi aberta a reunião. Estavam presentes os Vereadores Graziane Lara Martins e Rafael 
da Silva Rodrigues. Inicialmente, foi lida a ata da última reunião, a qual, depois de discutida e 
votada, restou aprovada. Na sequência, passou-se a análise das matérias em pauta. Receberam 
parecer pela tramitação da matéria: os Projetos de Lei nº. 136 e 160/2017 e a Emenda nº. 
2477/2017 ao Projeto de Lei nº. 136/2017. Os vereadores presentes decidiram, embora não 
estivesse na pauta, em analisar o Projeto de Lei nº. 065/2017 e as suas Emendas nº. 1482 e 
1541/17. Depois de discuti-lo, a Comissão deliberou em convidar o Vereador Luis Alberto 
Gonçalves Silva, autor das proposições, para dirimir dúvidas a seu respeito. Em diligência ao 
Gabinete do referido vereador, a Assessoria Legislativa constatou que lá ninguém se fazia 
presente, às 11h45min. Dessa forma, a Comissão definiu em aguardar o edil para debater 
acerca do projeto e das emendas em questão. A seguir, o Vereador Rafael Rodrigues sugeriu 
à Comissão o envio de expediente ao Poder Executivo para reiterar o pedido de fornecer um 
relatório sobre as emendas parlamentares direcionadas ao município, no que diz respeito à 
área da saúde, na atual gestão. O Vereador também propôs oficiar o Poder Executivo para 
que informe quais medidas estão sendo adotadas para a execução da Lei Municipal 
5.747/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a criar o ‘Disque Denúncia ao Meio 
Ambiente’, com o sentido de prevenir e punir atos de poluição e de agressão ao meio 
ambiente no âmbito do Município de Bagé”.  Para a primeira sugestão, ficou deliberado que o 
assunto será tratado na reunião já marcada com o Secretário Municipal de Saúde e Atenção à 
Pessoa Idosa, no dia 02 de agosto do corrente ano, oportunidade em que a Comissão debaterá 
com o Secretário a viabilidade do Projeto de Lei nº. 065/2017, e de suas emendas. Já para o 
segundo tema, a Comissão decidiu em dar o seu prosseguimento. Para fins de registro, conta-
se nesta ata que o Vereador Rafael Rodrigues compareceu à reunião a partir da apreciação do 
Projeto de Lei n. 065/2017, e suas emendas. 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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