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Aos três dias do mês de abril 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, Vereador Graziane Lara Martins. 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, passou-se à análise das matérias em 

pauta. Os Projetos de Lei nº. 127/18 e 145/18 e o Projeto de Decreto Legislativo nº. 

003/19 receberam parecer pela tramitação da matéria. O Projeto de Lei nº. 007/19 ficou 

em vistas com a Vereadora Maria Beatriz de Souza. Para o Projeto de Lei nº. 130/18, a 

Comissão decidiu por enviar ofício ao Poder Executivo, para requerer à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso, ao Conselho 

Tutelar e à Secretaria Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência a opinião 

desses órgãos a seu respeito e saber se há estrutura para a execução da proposição. A 

seguir, foi recebido e lido o Requerimento nº. 1228/19, de autoria dos Vereadores Lélio 

Lopes e Luis Alberto Silva, por meio do qual pedem audiência pública para discutir-se a 

reforma da previdência, que está em tramitação no Congresso Nacional. Acerca disso, a 

Comissão deliberou pela realização de audiência pública, no dia 19 de abril de 2019, às 

19h, com a solicitação destas providências, baseadas naquele requerimento: 02 estagiários 

para recepção, gravação e transmissão ao vivo pela TV Câmara, confecção de 200 

convites para o evento, disponibilidade de serviço de som, data show e copa e confecção 

de certificado de participação, para ser enviado por e-mail. Os vereadores também 

decidiram por requerer a confecção de banner. 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. 

 

                                  

Presidente                                        Secretário 


