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Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h45min, 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 ad hoc,
Vereador Marlon Monteiro Silveira dos Santos, deu por aberto os trabalhos. Estava presente,
também, o Vereador Ramão Elias Teixeira Bogado. Acompanharam a reunião alguns
moradores da Rua Waldemar Milani, da zona leste do Município. Inicialmente houve a
leitura da ata da reunião anterior que, após posta em discussão e votação, restou aprovada. De
imediato, o Presidente pautou a questão da Rua Waldemar Milani. Fez um breve relato
cronológico sobre como se procedeu a retirada do asfalto da via. Mostrou fotos e notícias.
Logo após, disponibilizou o espaço de fala a duas representantes dos moradores da rua: Ione
Sottili e Vera Brião, as quais discorreram sobre a precariedade de condições da via.
Solicitaram melhorias e celeridade. Na sequência, manifestaram-se os demais vereadores da
Comissão. O vereador Marlon declarou apoio às solicitações dos moradores. O vereador
Ramão, no mesmo sentido, falou que é parceiro para reivindicar melhorias para essa rua.
Sugeriu que se estabeleça uma conversa com o pessoal do Poder Executivo responsável por
isso. Deliberou-se, então, de comum acordo, a emissão de convite aos Secretários de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Everton Kaupe; e de Gestão, Planejamento e
Captação de Recursos, Ronaldo Hoesel, para tratarem sobre a pavimentação daquela via, na
reunião do dia 20 de abril deste ano. Após, com 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.

Presidente

Secretário

