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Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 10h05min, tendo por local o 

Plenário Lígia Farinha Almeida, nesta Casa, reuniu-se ordinariamente a Comissão de 

Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Transportes, sob a Presidência do Vereador Rafael 

da Silva Rodrigues, que, após a verificação de quorum pelo Secretário ad hoc, Vereador Ronaldo 

Hobuss Hoesel, deu por aberto os trabalhos. Estavam presentes, também, os Vereadores Graziane 

Lara Martins, Lélio Nunes Lopes Filho e Ramão Elias Teixeira Bogado. Inicialmente, houve a 

leitura da ata da reunião anterior, que, depois de ser colocada em discussão e votação, foi 

aprovada, com a retificação de esclarecer que o Secretário da última reunião foi o Vereador Lélio 

Lopes. Logo após, foi posta a palavra à disposição dos vereadores, ocasião em que o Vereador 

Lélio Lopes lamentou a falta, de bastante tempo, das reuniões da Comissão, uma vez que 

pretendeu trazer como tema o transporte intermunicipal das pessoas portadoras do espectro 

autista e teve, dessa forma, que tratar diretamente do assunto com a Viação Ouro e Pra. A seguir, 

sobre a falta de quorum nas reuniões, os demais vereadores argumentaram que estavam em 

atendimento às demandas da municipalidade, dentro ou fora do recinto da Câmara de Vereadores, 

bem como, até onde sabiam, não havia pauta para ser debatida na Comissão. Na sequência, o 

Vereador Rafael Rodrigues teve de se ausentar da reunião, assumindo a presidência o Vereador 

Ronaldo Hoesel, na forma regimental. Após, os Vereadores Graziane Lara e Ronaldo Hoesel 

sugeriram que as reuniões da comissão ocorram desde que, até 24h antes do horário das mesmas, 

haja solicitação, por escrito, protocolada na Casa e que as assessorias dos vereadores sejam 

comunicadas via aplicativo Whatsapp. Colocada em votação a proposta, foi ela aprovada por 

unanimidade. 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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