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Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 10h15min, 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 deu por aberto os trabalhos após 

a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador Omar Soares Abel Ghani. Estavam 
presentes, também, os Vereadores Antônio Carlos Gomes Garcia e Edimar Fagundes 

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

em discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, posta a palavra à disposição dos 

vereadores, o Vereador Antônio Carlos Garcia fez comentários sobre a última reunião. 
Após, o Vereador Omar Ghani teceu comentários acerca da reunião extraordinária do dia 

03 de junho. A seguir, o Vereador Antônio Carlos Garcia enalteceu que a preocupação 

com as instalações do Centro Popular de Compras (CPC) é da Comissão, não somente de 

seu mandato. Na continuidade, o Presidente sugeriu que seja convidado o Diretor-Geral 

do Departamento, de Água, Arroios e Esgotos de Bagé, Graciano Aristimunha Pereira 
para tratar sobre o andamento da revitalização da fábrica de bueiros e da manutenção das 

galerias da Rua 266, no Bairro Narciso Suñe. O Presidente também propôs que sejam 

convidados o do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Bayard Paschoa Pereira, e do Secretário Municipal de Assistência 

Social, Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso, Ramão Elias Teixeira Bogado, com o 
intuito de tratar sobre o CPC – Centro Popular de Compras, o qual a será implementado 

em nosso Município. A Comissão concordou com tais proposições, ficando definido que 

todos serão convidados para a reunião do dia 12 junho de 2019. 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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