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Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 10h10min, tendo por local 

a Sala das Comissões Remídio Garcia, nesta Casa, reuniu-se ordinariamente a Comissão de 

Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Transportes, sob a Presidência do Vereador 

Antônio Carlos Gomes Garcia, na forma regimental, que deu por aberto os trabalhos após a 

verificação de quorum pelo Secretário ad hoc, Vereador Santo Geraldo Camacho. Estavam 

presentes, também, os Vereadores Graziane Lara Martins, Lélio Nunes Lopes Filho e Rafael da 

Silva Rodrigues. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, que, depois de colocada 

em discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, procedeu-se à eleição para a Presidência da 

Comissão, tendo em vista a nova composição de seus integrantes, ocasião em que os Vereadores 

Antônio Carlos Garcia e Rafael Rodrigues lançaram os seus nomes para tanto, sendo o este 

vereador eleito por 04 votos seu favor, e 01 a favor do Vereador Antônio Carlos Garcia. Logo 

após, os vereadores decidiram que haverá um rodízio na Presidência da Comissão, ficando o 

Vereador Rafael Rodrigues como Presidente para este ano, e o Vereador Antônio Carlos Garcia 

para o ano de 2020. Na continuidade, o Presidente designou o Vereador Santo Geraldo Camacho 

como Secretário e, de imediato, este efetuou a leitura do Ofício nº 135/2019, oriundo do 

Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé (DAEB), por meio do qual a autarquia 

justificou a ausência do seu Diretor Geral à reunião do dia 12 de junho e encaminhou 

informações a respeito da fábrica de bueiros e das galerias da Rua 266, do Bairro Narciso Suñe. 

A seguir, sobre as galerias da Rua 266, o Presidente sugeriu que seja marcada uma eunião com o 

Diretor Geral do DAEB, Graciano Aristimunha Pereira, ficando a cargo deste a definição do dia, 

horário e local da mesma, e que a Comissão, na oportunidade, proponha ao Diretor Geral do 

DAEB uma audiência pública com os moradores do Bairro Narciso Suñe, no Ginásio Narciso 

Suñe, a fim de explicar o andamento das atividades desse assunto. Acerca disso, houve a 

concordância dos demais vereadores. Na continuidade, o Vereador Graziane Lara sugeriu que 

essa deliberação seja informada à Vereadora Lia Rejane Soares Presa, haja vista que esta é 

pleiteadora do tema, ocorrendo a aceitação da Comissão. Logo após, o Presidente fez alusão à 

revitalização do Ginásio Narciso Suñe, promovida pela Secretaria Municipal da Juventude, 

Esporte e Lazer. Por fim, o Presidente, sugeriu que, em uma futura reunião, a Comissão trate 

sobre o cronograma do asfaltamento das vias públicas da cidade. 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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