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Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 10h15min, 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 Rafael da Silva Rodrigues, que, após a verificação de quorum 

pelo Secretário ad hoc, Vereador Graziane Lara Martins, deu por aberto os trabalhos. 

Estava presente, também, o Vereador Lélio Nunes Lopes Filho. Participou da reunião o 

Vereador Júlio César Jardim. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, que, 

depois de colocada em discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, o Vereador Lélio 

Lopes propôs a realização de audiência pública sobre a privatização da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, no dia 28 de setembro de 2019, às 17h, para o que 

houve a aceitação dos demais vereadores, definindo-se que os convidados serão 

estabelecidos em momento posterior. Também ficou decidido que, a cargo do Vereador 

Lélio Lopes, comparecerá à próxima reunião, um representante dos Correios. A seguir, foi 

recebido e lido o Requerimento nº 3456, do Vereador Júlio Jardim, por meio do qual 

solicita a realização de audiência pública para tratar da regulamentação do transporte 

remunerado de passageiros através de aplicativos ou plataformas. Inicialmente, o 

Vereador Júlio Jardim discorreu sobre os motivos do pedido da audiência pública. Logo 

após, a Comissão decidiu por aceitar tal pedido e definiu que a audiência pública será 

realizada no dia 22 de outubro de 2019, às 18h30min, bem como que os convidados serão 

sugeridos, posteriormente, à Comissão pelo vereador proponente. 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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