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Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 09h06min, 

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 Antônio Carlos Gomes Garcia, que deu por aberta a reunião, 

após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador Júlio César Jardim. Estavam 

presentes os Vereadores 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. Na 

sequência, o Vereador Júlio Jardim declarou que a reunião com o Secretário Municipal de 

Gestão, Planejamento e Captação de Recursos está marcada para amanhã, dia 22 de 

novembro de 2018, às 14h, a qual tem a finalidade de abordar sobre as obras nas Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças e Padre Germano. O 

Vereador também abordou sobre a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Bidart, gerando a alocação dos alunos provisoriamente nas instalações da Universidade da 

Região da Campanha (Urcamp), por prazo certo, razão pela qual os pais dos alunos irão 

se reunir com a Reitoria da Urcamp para discutir sobre o prosseguimento das aulas destes 

na instituição de ensino, caso o prazo estabelecido venha a expirar. A seguir, o Vereador 

Júlio Jardim abordou sobre a difícil situação do Residencial São Sebastião, quanto á 

segurança e à gestão do condomínio. De igual forma, o Vereador Graziane Lara sobre o 

mesmo aspecto com relação ao Residencial Charrua. Logo após, compareceu à reunião o 

servidor do Poder Executivo Armandino Lima Ferreira, da Secretaria Municipal de 

Gestão, Planejamento e Captação de Recursos, que trouxe informações sobre a obra na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, a qual custará R$ 

490 mil reais. Armandino Ferreira também declarou que irá encaminhar à Comissão uma 

cópia do edital de licitação para a obra. Na sequência, o Vereador Júlio Jardim afirmou 

que, pelo conversado com o Coordenador da 13ª Coordenadoria Regional de Obras 

(CROP), o projeto da obra na Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Damé já 

está em elaboração. 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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