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Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 10h10min, tendo 

por local o Plenário Lígia Almeida, nesta Casa, reuniu-se ordinariamente a Comissão de 

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

Rafael da Silva Rodrigues, que, após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador 

Santo Geraldo Camacho, deu por aberto os trabalhos. Estavam presentes, também, os 

Vereadores Graziane Lara Martins, Lélio Nunes Lopes Filho e Lia Rejane Soares Presa. 

Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, que, depois de colocada em 

discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, o Presidente declarou que não foi 

possível cumprir as agendas estabelecidas na última reunião, tendo em vista a 

indisponibilidade de veículo da Câmara de Vereadores para tanto. A seguir, foi recebido e 

lido o Requerimento nº 2992/19, o qual comunica a substituição do Vereador Antônio 

Carlos Gomes Garcia pela Vereadora Lia Rejane Soares Presa na Comissão. Logo após, o 

Presidente enalteceu a contribuição do Vereador Antônio Carlos Garcia enquanto esteve 

como integrante da Comissão, nesta e na Legislatura passada. Na continuidade, o 

Vereador Santo Geraldo Camacho propôs que a Comissão efetue uma visita à fábrica de 

bueiros, o que foi aceito pelos demais vereadores. A seguir, o Presidente sugeriu que, 

visando, com antecipação, às providências necessárias, à visita à nova usina de asfalto, à 

fábrica de bueiros e à obra na Rua Mário Araújo, no Bairro Bonito, sejam realizadas no 

dia 04 de setembro de 2019, às 10h, via condução de veículo oficial e com o 

acompanhamento da equipe da TV Câmara. Acerca disso, houve a concordância da 

Comissão. Por fim, o Presidente aduziu que fará diretamente o convite ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Ronaldo Robuss Hoesel, e ao 

Diretor Geral do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, Graciano 

Aristimunha Pereira, a fim de que participem das agendas. 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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