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Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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. Acompanhou a reunião o Presidente da Coopersul, e ex-vereador 

desta Casa Legislativa, o senhor Jaci Jacinto Coelho. Participou da reunião a Secretária 

Municipal de Educação e Formação Profissional, Adriana Vieira Lara. Inicialmente, foi 

lida a ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, restou aprovada. Na 

sequência, passou-se à análise das matérias em pauta. O Projeto de Lei nº. 015/17 e a sua 

Emenda nº. 2760/17 receberam parecer pela tramitação da matéria, com o voto contrário 

do Vereador Antônio Carlos Garcia. Para o Projeto de Lei nº. 157/17, a Comissão 

deliberou, por indicação da Secretária Adriana Lara, em propor ao seu autor, Vereador 

Mário Augusto Lara Dias, a alterar a expressão “currículo” por outra mais adequada à 

proposição. Ao Projeto de Lei nº. 261/17, a Comissão decidiu em convidar o Secretário 

Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Ronaldo Hobuss Hoesel, para 

discuti-lo na próxima reunião. Com relação ao Projeto de Lei nº. 031/18, os vereadores 

deliberaram em sugerir ao seu autor, Vereador Jeferson dos Santos Dutra, que substitua o 

termo “Violência” do seu teor por outro que faça alusão à paz. Para o Projeto de Lei nº. 

021/18, a Comissão decidiu, com o voto contrário do Vereador Rafael Rodrigues, em 

reiterar o convite ao Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana para a 

reunião seguinte. Em relação ao Requerimento nº. 1002/18, do Vereador Antenor Dutra 

Teixeira, a Secretária Adriana Lara declarou que o órgão está na busca de recursos 

financeiros para a aquisição de novos veículos para a sua frota e para regularizar a 

situação do transporte escolar na zona rural, dentro das possibilidades da pasta. Com 

relação ao Projeto de Lei nº. 041/18, ficou definido em solicitar ao autor, Vereador Luis 

Alberto Gonçalves Silva, que anexe ao Projeto a Lei Municipal nº. 5.889/2018, com o fim 

de permitir a análise do que será modificado pela proposição. Os Projetos de Lei nº. 017 e 

018/18 ficaram em vistas com o Vereador Antônio Carlos Gomes Garcia. Por fim, o 

Vereador Antônio Carlos Garcia manifestou sua preocupação com as instalações (rede 



elétrica e o telhado) da Escola Municipal Padre Germano. Diante disso, a Comissão 

resolveu em convidar o Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Captação de 

Recursos, ou a pessoa responsável pelo órgão, para tratar do assunto na próxima reunião. 

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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