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Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 09h10min, 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 e Graziane Lara Martins. 
Participou da reunião a servidora da Secretaria Municipal de Educação e Formação 
Profissional, Carmem Maria Soares Bueno. Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, 
a qual, depois de discutida e votada, restou aprovada. Na sequência, o Vereador Júlio 
Jardim comunicou que foi agenda uma reunião com a Secretaria Municipal de Gestão, 
Planejamento e Captação de Recursos, no dia 27 de março de 2018, às 10h, para tratar a 
situação da Escola Municipal Padre Germano. Logo após, o Vereador Antônio Carlos 
Garcia manifestou que o Vereador Rafael da Silva Rodrigues está ausente da reunião por 
motivo de viagem autorizada pela Casa. A seguir, passou-se à análise das matérias 
pautadas para a reunião. O Projeto de Lei nº. 184, com Emenda da CCJRF, recebeu 
parecer pela tramitação da matéria. Com relação ao Projeto de Lei nº. 015/2017, com a 
Emenda nº. 2760/2017, Carmen Bueno declarou que o objeto da proposição já é colocado 
em prática, de forma regionalizada. Na sequência, o Projeto de Lei nº. 015/2017 e a sua 
Emenda nº. 2760/2017 ficaram em vistas com o Vereador Graziane Lara. Os Projetos de 
Lei nº. 157/2017, 017/2018 e 018/2018 ficaram em vistas com o Vereador Graziane Lara. 
O Projeto de Lei nº. 021/2018 ficou em vistas com o Vereador Júlio Jardim. Para o 
Projeto de Lei nº. 181/2017, com o Substitutivo nº. 3947/2017, a Vereadora Maria Beatriz 
Silveira de Souza aduziu na reunião que apresentará o pedido de retirada, por escrito, 
dessas matérias, haja vistas que, segundo afirmou Carmem Bueno, já existe legislação 
sobre o mesmo tema. Dessa forma, as proposições permanecerão na Comissão, 
aguardando a apresentação do requerimento. O Vereador Graziane Lara manifestou que 
proporá aos vereadores buscarem a instalação de uma oficina mecânica própria para a 
Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional, tendo em vista a alta 
demanda do órgão. Sobre esse assunto, o Vereador Júlio Jardim demonstrou a sua 
concordância e afirmou ser necessária a participação dos Deputados Federais para a 
renovação da frota da Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional. O 
Vereador Júlio Jardim também afirmou que não houve a reunião marcada com a 
Coordenadora Municipal da Mulher e solicitou o agendamento de outra, com a anexação 
no expediente dos gráficos alusivos os índices dos delitos praticados contra as mulheres, 
segundo informações fornecidas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher 
em Bagé, o que foi aceito pela Comissão. Por fim, o Presidente afirmou que haverá uma 



visita da Secretária Municipal de Educação e Formação Profissional à Escola Municipal 
Padre Germano, com o intuito de avaliar a situação da instituição de ensino. 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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