CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ
Estado do Rio Grande do Sul
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
TRANSPORTES
ATA ORDINÁRIA Nº 003/2022
PERÍODO ORDINÁRIO
2ª SESSÃO LEGISLATIVA
18ª LEGISLATURA
Bagé, 20 de abril de 2022.
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Marlon
Monteiro Silveira dos Santos, deu por aberto os trabalhos. Estavam presentes, também, os
Vereadores Ramão Elias Teixeira Bogado, Rodrigo Halfen Ferraz e Cáren Cristiane da Rosa
Castencio. Acompanhou a reunião o vereador Flavius Vinicius Brignol Borba. Inicialmente,
houve a leitura da ata da reunião anterior que, após posta em discussão e votação, restou
aprovada. Sendo o dia designado para receber os Secretários de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, Everton Kaupe; e de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos, Ronaldo Hoesel,
para tratarem sobre a pavimentação da Rua Waldemar Milani, ficou-se aguardando a chegada de
ambos tratando sobre outras pautas. O Presidente falou que ainda está sendo feito o levantamento
acerca da demanda existente quanto aos horários das linhas de ônibus do Município. Sugeriu que,
após colhidas essas informações, a Comissão designe data para reunião com as empresas de
ônibus concessionárias do serviço no Município para tratar sobre o assunto. O vereador Ramão
Bogado sugeriu que se faça a reunião com as empresas separadamente, primeiramente com uma
empresa e, posteriormente, com a outra. Os demais vereadores concordaram com o proposto. O
vereador Rodrigo Ferraz comunicou que entrou em contato com o Secretário Municipal Everton
Kaupe e este falou que não pôde comparecer nesta data porque o convite chegou a seu
conhecimento no dia de ontem. Falou, também, que estará presente na próxima reunião. O
vereador Flavius Vinicius Borba pronunciou-se sobre os itinerários dos ônibus. Manifestou ser
favorável ao retorno da linha “circular”, à noite. O Presidente falou da importância do serviço
“porta à porta”. Comunicou que na próxima reunião não poderá estar presente e sugeriu que,
novamente, os Secretários Municipais sejam convidados para comparecimento na reunião do dia
4 de maio. Abordou-se, também, a questão dos redutores de velocidade, do Fundo Municipal de
Trânsito, e das sinaleiras. De comum acordo, deliberou-se, então, convidar, também, para
comparecimento na reunião do dia 4 de maio, o Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade
Urbana, Rodrigo Fialho para tratar sobre estes assuntos, pertinentes a sua Pasta. Após, com 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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