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PERÍODO ORDINÁRIO
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Bagé, 30 de março de 2022.
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 ad
hoc, Vereador Malon Monteiro Silveira dos Santos, 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 abordou sobre a questão
da redução dos horários das linhas do transporte público municipal, pelo fato disso gerar
prejuízo aos trabalhadores e aos estudantes, principalmente, com relação à primeira hora da
manhã e ao mais tardar da noite (o último horário). O Presidente declarou ter contatado as
concessionárias do transporte público, as quais demonstraram estarem disponíveis para
conversar a respeito. A seguir, os Vereadores Ramão Bogado e Cáren Castencio afirmaram
que esse assunto deve ser tratado pela comissão, de modo a buscar uma readequação aos
horários das linhas de ônibus. O Vereador Ramão Bogado indicou suprimir a linha das
22h20min, substituindo-a pelo horário anterior, havendo às 22h e às 23h. Na sequência, o
Vereador Rodrigo Ferraz aduziu que também se necessita analisar a situação do ponto de
vista das concessionárias, tendo em vista a alta redução do número de usuários, por diversos
fatores, em contraponto ao aumento do custeio para disponibilizar o serviço, e ponderou que
se busque uma resolução a meio termo. Assim, a Comissão decidiu que irá obter dados acerca
da demanda existente quanto aos horários e, posteriormente, levá-los às concessionárias, a
fim solucionar tal assunto. Após, o Presidente adiantou que, na próxima reunião, moradores
da Rua Waldemar Milani irão comparecer para falarem sobre a pavimentação daquela via. A
seguir, sem a presença do Vereador Marlon Monteiro, a Comissão aprovou os Requerimentos
nos 0645/2022 e 0884/2022, ambos da Vereadora Cáren Castencio, por meio dos quais,
respectivamente, justificou sua ausência das reuniões dos dias 09 e 23 de março de 2022.
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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