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Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 08h44min, 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 Lélio Nunes Lopes Filho, que, após a verificação de quorum
pelo Secretário, Vereador Flavius Vinícius Brignol Borba, deu por aberto os trabalhos.
Estavam presentes, também, os Vereadores Cáren Cristiane da Rosa Castencio, Ramão
Elias Teixeira Bogado e Rodrigo Halfenz Ferraz. Participaram da reunião o Secretário
Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Alexandre Moura Moreira, e o Secretário
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Everton Kaupp Conde.
Inicialmente, ocorreu a leitura da ata da reunião anterior, a qual, após ser colocada em
discussão e votação, foi aprovada, com a retificação de substituir a palavra “exonerado”
por “afastado”, com relação à situação do Secretário da Secretaria Municipal de
Segurança e Mobilidade Urbana. A seguir, o Presidente ter sido entregue o documento ao
gerente da Agência da Caixa Econômica Federal de Pelotas, responsável pela engenharia
dos residenciais do “Programa Minha Casa Minha Vida”, pelo qual foi solicitada uma
reunião para tratar a respeito dos Residenciais Moriá, Enbezer, Nossa Senhora
Auxiliadora e Sagrada Família, e que está esperando a resposta acerca disso. Após, os
vereadores da Comissão efetuaram as suas indagações ao Secretário Éverton Kaupp a
respeito da situação e o trabalho desenvolvido pela usina de asfalto, o número de
servidores envolvidos diretamente e o convênio entabulado entre o Município de Bagé e o
Município de Candiota. Na sequência, o Secretário afirmou que protocolará na Casa cópia
do referido convênio, a fim de disponibilização à Comissão. A seguir, a Comissão pediu
ao mesmo Secretário o fornecimento de relatório sobre a quantidade de asfalto aplicado
nas vias públicas da cidade, com a especificação de cada uma delas, para o que o
Secretário asseverou que encaminhará as informações requeridas. Logo após, passou-se a
palavra ao Secretário Alexandre Moura, o qual declarou que está de forma interina no
comando da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, motivo pelo qual
pediu escusas para não responder a eventuais perguntas realizadas pela Comissão, até
ocorrer a definição da titularidade da pasta. A partir disso, o Vereador Flavius Vinícius
Borba sugeriu que as perguntas sejam feitas ao Secretário neste momento, concedendo-o
prazo para respondê-las. Os demais vereadores concordaram com a sugestão, efetuaram
os questionamentos e estabeleceram o prazo para o dia 28 de julho próximo, sendo

contrários, quanto a esse prazo, os Vereadores Ramão Bogado e Rodrigo Ferraz, os quais
argumentaram ser pertinente um período maior para a apresentação das respostas, tendo
em vistas a quantidade das perguntas. Por fim ficou acordado de o Secretário Alexandre
Moura comparecer à reunião no dia 28 de julho, ocasião em que apresentará as respostas.
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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