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Aos cinco do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 09h12min, 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 ad hoc, Vereador na Antônio Carlos Gomes Garcia. Estavam 

presentes os Vereadores Graziane Lara Martins e Rafael da Silva Rodrigues. Participou 

da reunião o Coordenador da 13ª Coordenadoria de Obras Públicas (CROP), César 

Ricardo Dantas. Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida 

e votada, restou aprovada. A seguir, a Comissão passou à apreciação do Projeto de Lei nº. 

020/18, o qual ficou em vistas com o Vereador Antônio Carlos Garcia. Na sequência, a 

Comissão ouviu César Dantas, ocasião em que este afirmou que, inicialmente, com 

relação à Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Damé será realizada uma 

inspeção técnica, voltada para a área elétrica, a partir do dia 17 de setembro. César Dantas 

também afirmou que o cadastro da Escola Arthur Damé, junto a Coordenadoria, está 

defasado. Por esse motivo, ocorrerão vistorias, na sequência, serão elencadas as 

prioridades da instituição de ensino e, a partir de disso, verificar-se-á o correspondente 

custeio. Logo após, o Presidente perguntou se haverá necessidade da intervenção da 

Escola Arthur Damé para a realização das obras. A isso, César Dantas respondeu que 

provavelmente não. 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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