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Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 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. Verificada a existência de 
quorum pelo Secretário, Vereador Júlio César Jardim, deu-se por aberta reunião. 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, ocorreu a leitura da ata da audiência pública 
sobre a segurança na região, realizada no dia 29 de agosto de 2017, com a qual os vereadores 
concordaram com o seu teor e foi devidamente assinada. Assim, a Comissão decidiu pelo 
deferimento do Requerimento nº. 3864/2017, do Vereador Lélio Nunes Lopes Filho. Logo após, 
como o autor do Projeto de Lei nº. 157/2017, Vereador Mário Augusto Lara Dias, não 
compareceu à reunião para debatê-lo com os vereadores, deliberou-se pela permanência da 
matéria na Comissão, até a manifestação de seu autor. Na sequência, passou-se à análise das 
matérias em pauta. Receberam parecer pela tramitação da matéria: os Projetos de Lei nº. 161, 175 
e 183/2017, e a Emenda nº. 3081/2017 ao Projeto de Lei nº. 161/2017. O Requerimento nº. 
3791/2017, da Vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza, foi recebido e lido, determinando-se o 
seu conhecimento à Presidência da Casa. O Ofício Circular nº. 523/17, oriundo da Câmara de 
Vereadores de Canoas, também foi recebido e lido. A seu respeito, os vereadores decidiram em 

confeccionar uma moção de repúdio a retirada do direito da mulher Policial Civil de 
aposentar-se com 25 anos de contribuição, com pelo menos 15 anos na função policial, e 
encaminhá-la àquela Casa Legislativa. O Ofício nº. 487/2017, da Secretaria Estadual de 
Segurança Pública, de igual modo, foi recebido e lido. A seguir, o Vereador Júlio Jardim 
abordou sobre o caso de Nestor Javier, apenado do Presídio Regional de Bagé, que tem 
gerado vários problemas. O vereador destacou que já tramitou no Supremo Tribunal 
Federal a sua extradição para o seu país de origem (Uruguai), e que está dependendo de 
ação da Polícia Federal. Assim, o vereador declarou que irá até a Delegacia da Polícia 
Federal em Bagé, para obter informações, mas, se houver demora no prosseguimento da 
extradição, proporá à Comissão o envio de documento, solicitando a sua conclusão. Na 
sequência, foi recebido e lido o Requerimento nº. 3864/2017, do Vereador Lélio Nunes 
Lopes Filho, pelo qual encaminha à Comissão uma carta de intenções, com os itens 
discutidos na audiência pública realizada no dia 29 de agosto de 2017, a ser enviada, 



posteriormente, a órgãos e entidades da região. Para isso, a Comissão decidiu pelo 
fornecimento da cópia do requerimento aos vereadores da Comissão e por convidar o seu 
autor, para prestar esclarecimentos a seu respeito na próxima reunião. Logo após, o 
Vereador Júlio Jardim se manifestou sobre a condenação de Alexandre Curto dos Santos, 
Sargento da Brigada Militar. Na continuidade, o Vereador Rafael Rodrigues indagou 
sobre o convite para o comparecimento do senhor Nasser Yussuf, conforme deliberado na 
reunião anterior, momento no qual o Vereador Antônio Carlos Garcia informou que, em 
conversa com o senhor Nasser, este declarou que estará em viagem, retornando para Bagé 
somente no mês de dezembro do corrente ano, mas que o seu advogado irá se fazer 
presente na próxima reunião. O Vereador Rafael Rodrigues também propôs uma análise 
das solicitações efetuadas pela Comissão, mas pelo adiantado da hora, haja vista o horário 
da reunião da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, tal 
análise ficou para a reunião subsequente. Por último, o mesmo edil manifestou sua 
desistência de todas as demandas por ele trazidas à Comissão. 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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