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Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 09h08min, 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. A seguir, foi recebido e lido o Requerimento nº. 2099/18, por 

meio do qual o Vereador Antenor Dutra Teixeira comunicou que os pais do menor João 

Pedro Ferreira Valiente não mais comparecerão à Comissão, uma vez que estão em 

tratativas com os órgãos competentes para o caso. Na sequência, o Vereador Júlio Jardim 

declarou que haverá a liberação do valor de R$ 150 mil para a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Arthur Damé. O vereador também manifestou ser importante a participação 

da comunidade na Consulta Popular. Logo após, o Vereador Rafael Rodrigues propôs que 

a Comissão convide a Secretária Municipal de Educação e Formação Profissional, 

Adriana Lara, e a equipe responsável pelas escolas municipais, com a finalidade tratarem 

sobre os delitos praticados contra algumas escolas do município. A respeito, a Comissão 

acatou a sugestão e decidiu que os vereadores irão à Secretária Municipal de Educação e 

Formação Profissional, no dia 04 de julho de 2018, às 09h30min. 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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