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Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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,
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 Halfen Ferraz. Por se tratar da primeira reunião ordinária desta Sessão Legislativa,
não houve apreciação de ata. De imediato, o Presidente sugeriu convidar o Secretário
Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana a participar da reunião do dia 30 de junho, com
o fim de tratar sobre as atividades daquele órgão no que concerne à mobilidade urbana.
Acerca disso, ocorreu a aceitação dos vereadores. Na sequência, o Presidente propôs a
realização de audiência pública para debater a situação da infraestrutura das vias e da
passagem de ônibus nos Residenciais Moriá e Ebenezer, na segunda quinzena de julho,
havendo a concordância dos vereadores. A seguir, momento no qual compareceu à reunião o
Vereador Ramão Elias Teixeira Bogado, este, após ter conhecimento do que fora tratado,
sugeriu que a Comissão, primeiro, dialogue com o Secretário Municipal de Assistência
Social, Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso, uma vez que este esteve em Pelotas e Porto
Alegre, nos locais competentes, para tratar sobre as demandas dos Residenciais Moriá e
Ebenezer. Para isso, a Comissão acatou a sugestão e deliberou de ir até a Secretaria, no dia 24
de junho, às 08h30min, para conversar diretamente com o Secretário Graziane Lara Martins,
e, conforme for, haver a desnecessidade da realização da audiência pública. 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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