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Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 10h14min, 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, Graciano Aristimunha Pereira e Lélio Nunes Lopes Filho. Participaram da
reunião Alexandre Solari, representante da Stadtbus Transportes Coletivo, e Maria da
Graça Anversa, representante da Anversa Transportes Coletivo, e o Vereador Rafael da
Silva Rodrigues. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, a qual depois de
discutida e votada, restou aprovada. Na sequência, o Presidente perguntou ao Assessor do
Vereador Antenor Dutra Teixeira, Diego Blanco, se o edil estaria presente na reunião,
para o que foi respondido negativamente. Logo após, Maria da Graça Anversa e
Alexandre Solari falaram sobre o Projeto de Lei nº. 080/18 e manifestaram que ele deve
ser mais analisado. Na continuidade, o Vereador Graciano Pereira sugeriu que as
prestadoras do serviço de transporte coletivo municipal tragam à Comissão material que
demonstre como o objeto da proposição é aplicado em outros municípios. Tal sugestão foi
aceita pelos presentes. A Comissão também decidiu em pedir às prestadoras do serviço de
transporte coletivo municipal imagens de vídeo de crianças passando pelas roletas dos
ônibus. A seguir, a Comissão apreciou o Requerimento nº. 2759/18, por meio do qual os
Vereadores Graziane Lara Martins, Rafael da Silva Rodrigues e Santo Geraldo Camacho
solicitam a realização de audiência pública para tratar sobre a situação dos cavalos soltos
nas ruas do perímetro urbano do município, no dia 29 de agosto de 2018, às 19h. A
respeito, a Comissão acatou o requerimento, ficando a cargo dos vereadores proponentes
indicarem os órgãos e entidades a serem convidados. 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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