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Aos onze dias do mês de setembro 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 Elidiane Dias Neto Lobato, que deu por aberta a reunião após a
verificação de quorum pela Secretária, Vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza. Estava
presente, também, o Vereador Edimar Fagundes Cardoso. Participou da reunião o
Vereador Rafael da Silva Rodrigues. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião
anterior, que, após colocada em discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, Sandra
Alves, Coordenadora de Diversidade Étnico-Racial da 13ª Coordenadoria Regional de
Educação (CRE), fez pronunciamento sobre o Fórum Regional Permanente de Educação e
Diversidade Étnico-Racial, que ocorrerá entre os dias 07 e 08 novembro, enaltecendo que
a sua finalidade é aferir a situação dos assuntos relacionados ao tema do encontro.
Também, foi solicitado apoio a esta Câmara de Vereadores acerca da divulgação do
evento, bem como para o deslocamento de uma palestrante da cidade de Uruguaiana. A
seguir, a Vereadora Maria Beatriz de Souza sugeriu que seja realizada uma Sessão
Especial, durante a Sessão Ordinária do dia 04 de novembro, para divulgar o Fórum.
Logo após, o Vereador Edimar Fagundes sugeriu que a 13ª CRE formalize, por ofício, as
solicitações já referidas, havendo a concordância dos representantes do órgão. Na
continuidade, em razão de a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul não ter enviado solicitação para a cedência
do Plenário Lígia Almeida, a fim da realização de audiência pública sobre os casos de
violência contra as mulheres, a Comissão deliberou, desse modo, por promovê-la, no
mesmo dias 27 de setembro, às 19h, sendo que os convidados serão definidos em
momento posterior. 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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