CÂMARA DE VEREADORES DE BAGÉ
Estado do Rio Grande do Sul
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA
ATA ORDINÁRIA Nº. 016/2019
PERÍODO ORDINÁRIO
3ª SESSÃO LEGISLATIVA
17ª LEGISLATURA
Bagé, 28 de agosto de 2019.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 pelo Secretário ad hoc, Vereador Jeferson dos Santos Dutra.
Estavam presentes, também, os Vereadores Edimar Fagundes Cardoso e Lia Rejane
Soares Presa. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, que, após colocada
em discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, foi recebido e lido o Requerimento
nº 3092/19, do Vereador Júlio César Jardim, por meio do qual encaminhou uma
solicitação da Coordenadoria Municipal da Mulher, a respeito dos índices de violência
contra a mulher no ano de 2018. Acerca disso, a Comissão deliberou por requerer à
Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher tais dados, para posterior emissão do
Relatório Rosa. Logo após, a Presidente relatou a sua estada em Brasília, na semana
anterior, oportunidade em que, segundo ela, entre outros assuntos, foram obtidos recursos
financeiros para a aquisição de 02 (dois) ônibus escolares e o Ministro da Educação
afirmou que Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) não encerrarão as suas atividades, em
decorrência do contingenciamento dos recursos da área da educação. Na continuidade, o
Vereador Edimar Fagundes aduziu que haverá uma reunião entre a Secretária Municipal
da Cultura e Turismo e os carnavalescos do Município, a fim de tratarem sobre o carnaval
do ano de 2020, e, a seguir, pediu apoio dos demais vereadores da Comissão com relação
à transformação da Coordenadoria Municipal da Mulher em Secretaria Municipal, com o
intuito de lhe conferir maior autonomia. 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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