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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 09h13min, 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. Estava presente o Vereador 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 e Requerimento nº. 3454/18, por meio do qual o 

Vereador Graziane Lara Martins justificou a sua ausência para a reunião do dia 17 de outubro de 

2018. A seguir, a Comissão passou à apreciação do Projeto de Lei nº. 020/18, para o qual ficou 

decidido por aguardar a presença do Vereador Antônio Carlos Gomes Garcia, uma vez que este 

vereador já manifestou a pretensão de apresentar emenda ao Projeto, via Comissão. Na 

continuidade, o Presidente fez menção aos ofícios enviados ao Secretário Municipal de 

Segurança e Mobilidade Urbana, Luis Diego Soares, para que este se manifestasse acerca do 

Projeto de Lei nº. 021/18, mas, até o momento, não houve resposta. A respeito, o Vereador Júlio 

Jardim afirmou que, na tarde de hoje, irá se reunir com o Secretário Luis Diego Soares e solicitou 

aos vereadores permissão para tratar do assunto, o que houve concordância  da Comissão. Logo 

após, o Vereador Júlio Jardim declarou que ele, juntamente com os Vereadores Antônio Carlos 

Garcia e Rafael Rodrigues, compareceram à Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma 

Pampa, oportunidade que foi informados a eles que as duas Secretarias irão providenciar a 

limpeza da área referida pela senhora Ana Maurília Monteiro Moreira na reunião do dia 17 de 

outubro de 2018. Também a respeito, o Vereador Rafael Rodrigues asseverou que a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano já enviou o pedido o pedido de auxílio à 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa. Na sequência, o Vereador 

Júlio Jardim perguntou se houve o envio de ofício à Fundação Áttila Taborda, para solicitar cópia 

do balanço do ano de 2017 e a correspondente prestação de contas. Para isso, a Assessoria 

Legislativa informou que o ofício foi expedido em 14 de agosto de 2018, sob o nº. 209, e 

recebido pela Fundação em 17 de agosto de 2018, o qual não obteve resposta até o momento. 

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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