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Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 10h08min, 

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 Luis Alberto Gonçalves Silva. Inicialmente, houve a 

leitura da ata da reunião anterior, a qual depois de discutida e votada, restou aprovada. Na 

sequência, foram recebidos os Requerimentos nº. 3077/18, do Vereador Omar Ghani, e 

3233/18, do Vereador Júlio Jardim, por meios dos quais justificaram as suas ausências, 

respectivamente, para a audiência pública realizada no dia 29 de agosto de 2018, e para a 

reunião do dia 19 de setembro de 2018. A seguir, foi recebido e lido o Requerimento nº. 

3141/18, pelo qual a Anversa Transporte Coletivo encaminhou imagens de vídeo imagens 

de vídeo de crianças que passaram pelas roletas dos ônibus, para fins da análise do Projeto 

de Lei nº. 080/18. Logo após, ficou decidido que este material será fornecido para cada 

vereador da Comissão. Na continuidade, por sugestão do Vereador Antônio Carlos 

Garcia, a Comissão decidiu em solicitar à Assessoria Legislativa a verificação das 

ausências dos seus membros. Por fim, ficou deliberado que não haverá reunião no dia 03 

de outubro de 2018, tendo em vista ser a última semana do período eleitoral em curso. 

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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