CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ
Estado do Rio Grande do Sul
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
TRANSPORTES
ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2021
PERÍODO ORDINÁRIO
1ª SESSÃO LEGISLATIVA
18ª LEGISLATURA
Bagé, 09 de junho de 2021.
Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 09h30min, tendo por
local a Sala das Comissões Remídio Garcia, nesta Casa, reuniu-se extraordinariamente a
Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Transportes, sob a
Presidência do Vereador Flavius Vinícius Brignol Borba, na forma regimental, que, após
a verificação de quorum, pela Secretária ad hoc, Cáren Cristiane da Rosa Castencio, deu
por aberta a reunião. Estava presente, também, o Vereador Lélio Nunes Lopes Filho. Não
ocorreu leitura de ata, por se tratar da primeira reunião extraordinária desta Sessão
Legislativa. A seguir, procedeu-se à eleição da presidência da comissão, para o que o
Vereador Lélio Lopes manifestou o seu interesse e foi eleito por unanimidade. De
imediato, o Presidente designou o Vereador Flavius Vinícius Borba como Secretário da
Comissão. Logo após, o Presidente sugeriu convidar o Secretário Municipal de Segurança
e Mobilidade Urbana para participar da reunião do dia 16 de junho, às 08h30min, com 15
minutos de tolerância, para tratar a respeito das atividades desenvolvidas pela pasta.
Acerca disso, houve concordância dos demais vereadores. A seguir, o Vereador Flavius
Vinícius Borba declarou achar pertinente, em momento posterior a vinda do Secretário
Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, convidar o Secretário Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, com o fim de abordar o trabalho
desempenhado pelo órgão. Por fim, ficou deliberado que as reuniões ordinárias da
Comissão ocorrerão às quartas-feiras, às 08h30min, com 15 minutos de tolerância. 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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