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Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 09h15min, 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, foi aberta reunião. Estavam presentes os 

Vereadores Antônio Carlos Gomes Garcia, Graziane Lara Martins e Rafael da Silva 

Rodrigues. Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e 

votada, restou aprovada. Na sequência, foi recebido e lido o Requerimento nº. 1439/18, 

por meio do qual o Vereador Júlio Jardim justificou a sua ausência da reunião do dia 02 

de maio de 2018. A seguir, o Vereador Antônio Carlos Garcia declarou que entregou, 

pessoalmente, cópia dos Projetos de Lei nº. 017 e 018/18, respectivamente, ao Secretário 

Municipal de Cultura e Turismo e ao Secretário Municipal do Meio Ambiente e Proteção 

ao Bioma Pampa, a fim de que esses viessem à reunião de hoje para manifestarem as suas 

opiniões. Logo após, passou-se à análise das matérias em pauta. Quando da apreciação do 

Projeto de Lei nº. 017/18, a Comissão recebeu o Ofício nº. 032/18, por intermédio do qual 

a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo enviou as suas considerações a respeito da 

proposição, e emitiu parecer pelo arquivamento da matéria. O Projeto de Lei nº. 012/18 

ficou em vistas com o Vereador Antônio Carlos Garcia. O Projeto de Lei nº. 018/18 ficou 

em vistas com o Vereador Graciano Aristimunha. Com relação ao Projeto de Lei nº. 

018/18, os vereadores decidiram pelo envio de ofício ao Poder Executivo, com o fim de 

obter informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção do Bioma 

Pampa sobre a sua viabilidade. A seguir, o Presidente propôs aos vereadores a realização 

de visita às escolas municipais, com o fim de colocar a Comissão à disposição das 

demandas, bem como para ouvir eventuais reivindicações. A respeito, a Comissão 

deliberou em começar as visitas, no turno da tarde, a partir da próxima segunda-feira, dia 

14 de maio de 2018. Logo após, o Vereador Rafael sugeriu à Comissão marcar uma 

reunião com o Coordenador da 13ª Coordenadoria Regional de Educação, com o fim de 

tratar sobre a gestão da Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Damé, juntamente 

com o Diretor dessa instituição de ensino. Para isso, o Vereador Júlio Jardim afirmou que 

o Coordenador estará na Sessão Ordinária do dia 10 de maio de 2018, sendo a 

oportunidade, assim, de os vereadores adiantarem o assunto com ele. Logo após, a 



Comissão decidiu por emitir ofício à 13ª Coordenadoria Regional de Educação, 

ressaltando que a reunião poderá ocorrer na própria Coordenadoria, na Escola Arthuer 

Damé ou em uma reunião da Comissão, ficando a critério da Coordenadoria o lugar, dia e 

horário. Para os devidos fins, registra-se que o Vereador Graziane Lara compareceu à 

reunião após a leitura da ata, e o Vereador Rafael Rodrigues se ausentou no período 

durante a análise dos Projetos de Lei nº. 017 e 018/18. 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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