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Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 09h09min, 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, que deu por aberta a reunião após a verificação 

de quorum pelo Secretário, Vereador Júlio César Jardim. 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, foram recebidos e lidos os Requerimentos nº. 

2164 e 2171 /18, por meios dos quais, respectivamente, os Vereadores Júlio Jardim e 

Antônio Carlos Garcia justificaram as suas ausência para a reunião do dia 04 de julho de 

2018. A seguir, o Vereador Júlio Jardim declarou possuir uma agenda com o Coordenador 

da 13ª Coordenadoria de Obras Públicas (CROP), César Ricardo Dantas, na tarde de hoje, 

sobre a destinação dos recursos enviados para obras nas Escolas Arthur Damé e Carlos 

Kluwe. Dessa forma, o vereador perguntou se poderia fazer questionamentos, em nome 

da Comissão, a respeito de tais obras, para o que houve a concordância dos vereadores. 

Logo após, o Vereador Antônio Carlos Garcia perguntou se há resposta para os 

questionamentos oriundos da Comissão à 13ª Coordenadoria Regional de Educação 

(CRE), a respeito da Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthut Damé, para o que foi 

respondido negativamente. Desse modo, o Vereador Antônio Carlos Garcia indagou se 

existe prazo legal para o envio da resposta. Para isso, a Assessoria Legislativa respondeu 

que não há prazo previsto na legislação municipal, com exceção às entidades municipais. 

Em seguida, o Vereador Júlio Jardim aduziu que perguntará ao Coordenador sobre o 

expediente a ele enviado. Para os devidos fins, registra-se que os Vereadores Graziane 

Lara e Rafael Rodrigues compareceram à reunião após a leitura dos Requerimentos nº. 

2164 e 2171/18. 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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