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Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 10h14min, 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 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 e Lélio Nunes Lopes Filho. Inicialmente, houve a 

leitura da ata da reunião anterior, que, depois de colocada em discussão e votação, foi 

aprovada. Na sequência, o Presidente e o Vereador Santo Geraldo Camacho fizeram um 

relato sobre a audiência pública acerca da regulamentação do transporte remunerado de 

passageiros através de aplicativos ou plataformas. A seguir, o Vereador Lélio Lopes 

justificou a sua ausência da audiência pública, por motivo de saúde. Logo após, foi recebido e 

lido o Requerimento nº 4056/19, do Vereador Carlos Adriano Silveira Carneiro, por meio do 

qual solicita que a Comissão convide, para participarem da reunião do dia 06 de novembro, a 

síndica do Residencial São Sebastião, algum representante da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso e o agente financeiro do residencial, 

Banco do Brasil. Sobre isso, o Presidente e o Vereador Santo Geraldo Camacho aduziram que 

fizeram uma visita ao Residencial São Sebastião, no dia 21 de outubro, oportunidade em que 

receberam várias demandas, principalmente relacionadas à administração do condomínio. Na 

continuidade, sem a presença do Vereador Lélio Lopes, a Comissão deliberou por convidar a 

síndica do Residencial São Sebastião, algum representante da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso e algum representante do Banco do 

Brasil, para participarem da reunião do dia 06 de novembro, a fim de tratarem sobre assuntos 

relacionados ao residencial em questão. A seguir, foi recebido e lido o Requerimento nº 3922/19, 

do Vereador Graziane Lara, por intermédio do qual justifica a sua ausência da reunião do dia 09 

de outubro. 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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