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Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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 da Vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza, que deu por aberta a reunião, 

após a verificação de quorum pelo Secretário ad hoc, Vereador Edimar Fagundes 

Cardoso. Estavam presentes, também, os Vereadores Lélio Nunes Lopes Filho e Luis 

Alberto Gonçalves Silva. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, que, 

após colocada em discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, foi recebido e lido o 

Requerimento nº 2052/19, do Vereador Graziane Lara Martins, por meio do qual 

apresentou justificativa da sua ausência da reunião do dia 22 de maio de 2019. A seguir, 

foi recebido e lido o Requerimento nº 2102/19, por intermédio do qual o Vereador Mário 

Augusto Lara solicita a realização de audiência pública sobre a implantação de uma 

escola cívico-militar em Bagé. Sobre isso, a Presidente declarou que a Secretária 

Municipal de Educação e Formação Profissional, Adriana Vieira Lara, já tratou com ela 

sobre o mesmo assunto para a realização de uma audiência pública. Dessa forma, a 

Comissão rejeitou a solicitação do Vereador Augusto Lara e decidiu pela realização de 

audiência pública no dia 11 de junho de 2019, às 18h, para tratar do tema antes referido, 

bem como por requerer as seguintes providências: a disponibilização de 02 estagiários 

para recepção, de gravação e transmissão ao vivo pela TV Câmara, a disponibilidade de 

serviço de som, data show e copa e a emissão de convite para os seguintes órgãos: à 

Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional, à 13ª Coordenadoria 

Regional de Educação, ao Conselho Municipal de Educação, ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Bagé e ao Comandante da 3ª Brigada de 

Cavalaria Mecanizada. Logo após, a Presidente aduziu a sua intenção de propor à 

Comissão a realização de audiência pública sobre o aumento da violência contra a mulher 

no município, no mês de julho. 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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