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Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 10h06min, tendo 

por local a Sala das Comissões Remídio Garcia, nesta Casa, reuniu-se a Comissão de 

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

Omar Soares Abdel Ghani. Após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador Júlio 

César Jardim, foi aberta a reunião. Estavam presentes os Vereadores Antônio Carlos 

Gomes Garcia e Lélio Nunes Lopes Filho. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião 

anterior, a qual depois de discutida e votada, restou aprovada. Na sequência, o Vereador 

Júlio Jardim relatou a visita realizada na garagem da Stadtbus Transportes Coletivo, 

juntamente com o Vereador Antônio Carlos Garcia e o assessor do Vereador Omar Ghani, 

Luiz Carlos Mendes de Lima, ocasião em que analisaram a estrutura interna dos ônibus e 

foi comentada a possibilidade de algumas adaptações no interior dos veículos, como a 

elevação da altura das roletas para 50 cm. Logo após, o Vereador Lélio chamou atenção 

para a questão das pessoas idosas (adultos e crianças) não poderem passar pelas roletas. A 

seguir, o Presidente destacou a presença de sua assessoria, dos Vereadores Antônio Carlos 

Garcia e Júlio Jardim, e a ausência dos Vereadores Lélio Lopes, Luis Alberto Silva e 

Antenor Dutra Teixeira na visita à garagem da Stadtbus. O Presidente também enfatizou 

que tanto da Anversa Transporte Coletivo quanto da Stadtbus Transportes Coletivo estão 

interessadas a colaborar com a elaboração do Projeto de Lei nº. 080/18. Na continuidade, 

a Comissão apreciou do Projeto de Lei nº. 147/18, para o qual ficou decidido convidar o 

seu autor para a próxima reunião, a fim de discuti-lo. A seguir, o Vereador Lélio Lopes 

comunicou que protocolou documento no qual indica o Vereador Rafael da Silva 

Rodrigues para substituí-lo na Comissão. Na sequência, o Vereador Antônio Carlos 

Garcia adiantou que não estará presente para a reunião do dia 24 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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