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Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 10h01min, 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 

Graciano Aristimunha Pereira. Após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador 

Omar Soares Abdel Ghani, foi aberta a reunião. Estavam presentes os Vereadores 

Antônio Carlos Gomes Garcia, Júlio César Jardim e Lélio Nunes Lopes Filho. 

Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, a qual depois de discutida e votada, restou 

aprovada. Na sequência, foi recebido e lido o Requerimento nº. 1440/18, por meio do qual 

o Vereador Júlio Jardim justificou a sua ausência da reunião do dia 02 de maio de 2018. A 

seguir, o Vereador Omar Ghani trouxe à Comissão a questão de a Viação Planalto ter 

retirado da linha Pelotas-Bagé o horário das 22h, de todos os dias, sendo importante 

segundo o vereador, a permanência, ao menos, desse horário nas sextas-feiras, tendo em 

vista que muitas pessoas oriundas de Bagé aqui vêm para passar o final de semana. Logo 

após, o Vereador Antônio Carlos Garcia fez declaração sobre o êxito dos Vereadores Oma 

Ghani e Rafael Rodrigues na obtenção de recursos, em Brasília, no ano de 2014, para as 

coberturas das paradas de ônibus, cujos valores forma liberados por meio da aprovação de 

projetos nas Sessões Extraordinárias do dia 04 de maio de 2018. O Vereador Antônio 

Carlos Garcia também fez alusão ao fato de a atual gestão, juntamente com a rede de 

Supermercados Nicolini, estarem a promover a revitalização da Estação Rodoviária de 

Bagé. A seguir, haja vista a presença de todos os vereadores da Comissão, realizou-se a 

eleição do próximo Presidente, para o que o Vereador Omar Ghani colocou o seu nome 

disposição e foi eleito por unanimidade, ficando a designação do Secretário para a 

próxima reunião. 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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