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Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 10h14min, tendo por local 

a Sala das Comissões Remídio Garcia, nesta Casa, reuniu-se a Comissão de 

Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Transporte, sob a Presidência do Vereador 

Omar Soares Abdel Ghani. Após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador Júlio 

César Jardim, foi aberta a reunião. Estava presente o Vereador Antônio Carlos Gomes 

Garcia. Participou da reunião o Alexandre Solari, representando tanto a Stadtbus 

Transportes Coletivo quanto a Anversa Transportes Coletivo. Inicialmente, a reunião foi 

suspensa, com a finalidade de permitir a continuação dos trabalhos da Comissão de 

Educação, Cultura, Direitos Humanos e Segurança. Reiniciada a reunião, às 10h24min, 

ocorreu a leitura da ata da reunião anterior, a qual depois de discutida e votada, restou 

aprovada. Na sequência, o Vereador Júlio Jardim relatou a Alexandre Solari as 

declarações do Vereador Antenor Dutra Teixeira, na última reunião, acerca do Projeto de 

Lei nº. 080/18. A seguir, Alexandre Solari afirmou que as prestadoras do serviço de 

transporte coletivo municipal não são contrárias à proposição, mas que, diante da 

instalação do novo sistema de identificação facial nos ônibus, com o fim de evitar fraudes, 

a qual será concluída até o final do corrente ano, é questionável o Projeto prever sanção 

severa às prestadoras do serviço de transporte coletivo municipal, que não cumprirem a 

futura lei, mesmo levando-se em conta que muitos pais não irão obter o cartão para a 

gratuidade, bem como há a possibilidade de crianças de outros municípios virem a utilizar 

os ônibus, porém não possuírem o respectivo cartão. Logo após, os vereadores decidiram 

em convidar o autor do Projeto de Lei nº. 080/18, Vereador Antenor Dutra Teixeira, para 

a próxima reunião, a fim de discutir com este as declarações de Alexandre Solari. 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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