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Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 09h04min, tendo 
por local a Sala das Comissões Remídio Garcia, nesta Casa Legislativa, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Educação, Cultura, Direitos Humanos e Segurança, sob a 
presidência do Vereador Graciano Aristimunha Pereira. Verificada a existência de 
quorum pelo Secretário, Vereador Júlio César Jardim, deu-se por aberta reunião. Estava 
presente o Vereador Antônio Carlos Gomes Garcia. Participou da reunião o senhor Jandir 
Colaço Paim. Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e 
votada, restou aprovada. Na sequência, passou-se à análise das matérias em pauta. 
Receberam parecer pela tramitação da matéria: os Projetos de Lei 223, 224 e 225/2017. O 
Projeto de Lei nº. 184/2017 (com Emenda da CCJRF) ficou em vistas com o Vereador 
Antônio Carlos Garcia. O Ofício nº. 033/2017 foi recebido, o qual solicita apoio para a 
manutenção do prédio da escola. A respeito, a Comissão decidiu conferir in loco a 
situação, no dia 15 de dezembro de 2017, às 09h. Também foi recebido o Requerimento 
nº. 4558/17, da Vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza, pelo qual solicitou a 
realização de audiência pública, no dia 08 de dezembro de 2017, às 14h, em prol dos 16 
dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Tendo em vista o transcurso da 
data, a Comissão deliberou que o pedido ficou prejudicado, cabendo à requerente, se 
assim desejar, reiterar a solicitação para outro dia. Logo após, o senhor Jandir Paim se 
manifestou sobre a situação da implantação do nível médio na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Creusa Brito Giorgis, declarando que, para o laboratório, alguns materiais serão 
doados e outros emprestados pela Unipampa, e, para a biblioteca, o acervo bibliográfico está 
sendo montado, sendo a existência da quadra poliesportiva o único requisito que impede o 
início das aulas a partir de março de 2018, para a qual as obras serão em seguida retomadas, 
devendo, segundo sua estimativa, as aulas começarem no ano de 2019. 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. 

 
 
                                  

Presidente                                        Secretário 


