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Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 08h39min, 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, Vereador Flavius Vinícius Brignol Borba, deu por aberto os trabalhos.
Estavam presentes, também, os Vereadores Cáren Cristiane da Rosa Castencio e Ramão
Elias Teixeira Bogado. Inicialmente, ocorreu a leitura da ata da reunião anterior, a qual,
após ser colocada em discussão e votação, foi aprovada. A seguir, o Presidente relatou a
reunião da Comissão com o Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho,
Habitação e Direitos do Idoso, Graziane Lara Martins. Na sequência, declarou saber que o
gerente da Agência da Caixa Econômica Federal de Pelotas, responsável pela engenharia
dos residenciais do “Programa Minha Casa Minha Vida”, estará em Bagé no dia de
amanhã, e sugeriu que os vereadores da comissão vão ao encontro dele para se reunirem
ou marcarem uma reunião, a fim de tratar sobre assuntos dos Residenciais Moriá,
Enbezer, Nossa Senhora Auxiliadora e Sagrada Família, por meio da entrega de uma
solicitação por escrito. A respeito, houve a concordância dos outros vereadores. Logo
após, diante da ausência ao Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, o
Presidente indagou à Assessoria Legislativa sobre o convite ao Secretário, quando lhe foi
respondido que o expediente foi enviado. Com isso, a Comissão decidiu, com o coto
contrário do Vereador Ramão Bogado, reiterar o convite, para a reunião do dia 07 de
julho, destinando-o ao Secretário ou ao representante do órgão, uma vez que, segundo
informações, o Secretário foi exonerado, informando o Diretor-Geral da Câmara de
Vereadores, o qual acompanhou a reunião, que está responsável por aquela Secretaria o
senhor Alexandre Moura Moreira. A seguir, o Vereador Flavius Vinícius Borba, sugeriu
que a Comissão convide o Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano, com o intuito de tratar sobre uma futura visita à fábrica de asfalto, bem como
para fornecer cópia do convênio celebrado entre o Município de Bagé com o Município
de Candiota a respeito da fabricação e entrega de asfalto ao segundo município
mencionado; ou, caso seja inviável a presença do Secretário na reunião, que ele
comunique o dia em que a Comissão poderá se reunir com ele diretamente na Secretaria.
Acerca disso, houve a aceitação dos vereadores, deliberando-se que o convite seja para a
reunião do dia 07 de julho. Na continuidade, o Vereador Flavius Vinícius Borba também

sugeriu que os vereadores da Comissão informem aos demais edis a respeito das pautas da
Comissão, com a finalidade de que eles participem das reuniões ou os acompanhem nas
atividades externas, sendo tal proposta aceita. 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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