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Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, 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 do 
Vereador Graciano Aristimunha Pereira. Verificada a existência de quorum pelo Secretário 
ad hoc, Vereador Rafael da Silva Rodrigues, deu-se por aberta reunião. Estavam presentes os 
Vereadores Antônio Carlos Gomes Garcia e Graziane Lara Martins. Participaram da reunião 
o Coordenador Regional de Educação, Arisitides Costa, a Coordenadora Pedagógica, Zina 
Assunção, e a Coordenadora-Adjunta, Ana Denise Soares da Silveira, com o fim dirimir 
dúvidas sobre a rede estadual de ensino. Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, a 
qual, depois de discutida e votada, restou aprovada. Na sequência, passou-se à análise das 
matérias em pauta. O Projeto de Lei nº. 143/2017 recebeu parecer pela tramitação da matéria. 
Para o Requerimento nº. 2150/2017, do Vereador Lélio Nunes Lopes Filho, por meio do qual 
solicita a realização de audiência pública, na segunda quinzena de julho de 2017, para tratar 
sobre a segurança pública na região, a Comissão aceitou o pedido, mas deliberará na próxima 
reunião a data, o horário, e os convidados para o evento. A seguir, com base no 
questionamento do Vereador Rafael Rodrigues sobre a implantação do ensino médio na 
Escola de Ensino Fundamental Félix Contreiras Rodrigues, a senhora Zina Assunção foi 
ouvida e manifestou que houve a negação da Secretaria Estadual de Educação, em motivo de 
inexistir ausência de vagas em outras escolas de ensino médio no município, e que as vagas 
para o ensino fundamental, diferentemente do ensino médio, ocorrem por zoneamento. Com a 
relação ao ensino médio na Escola Municipal de Ensino Fundamental Creusa Brito Giorgis, a 
senhora Zina alegou que depende de movimentação do Poder Público Municipal para a 
construção de um laboratório de química e a formação de um acervo bibliográfico necessário, 
tendo em vista o comprometimento expressado pela administração municipal anterior. Na 
sequência, foi ouvido o Senhor Aristides Costa a respeito da construção de um refeitório na 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Damé, ocasião em que aduziu que há a 
necessidade da construção do refeitório, haja vista que a Direção da Escola já manifestou essa 
necessidade, e que essa demanda foi encaminhada à 13ª Coordenadoria Regional de Obras 
Públicas. Logo após, a senhora Ana Denise falou sobre a praça da Escola Arthur Damé, 
oportunidade em que declarou que, diante do péssimo estado dos brinquedos da escola, os 
brinquedos oriundos de escolas que fecharam na zona rural serão realocados naquela escola, 
com o apoio do “Moto Grupo” de Bagé. 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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