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Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 09h14min, 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. Participou da reunião o 

Coordenador da 13ª Coordenadoria Regional de Educação, José Carlos Noble. 

Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, restou 

aprovada. Na sequência, a Comissão decidiu que, embora não estivessem todos os seus 

componentes, ela irá apreciar as proposições nela em tramitação. A seguir, passou-se á 

análise das matérias. O Projeto de Lei nº. 157/17 recebeu parecer pelo arquivamento da 

matéria. Logo após, a Comissão decidiu em conversar, de imediato, o Coordenador da 13ª 

Coordenadoria Regional de Educação, José Carlos Noble. Na continuidade, o Vereador 

Graziane Lara perguntou sobre a situação da reforma Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Arthur Damé, para o que José Carlos Noble respondeu que há disponível na 

conta da escola o valor de R$ 150 mil, mas, no momento, a aplicação dessa quantia 

depende da avaliação da 13ª Coordenadoria Regional de Obras a respeito de quais são as 

necessidades da instituição de ensino. O Coordenador também afirmou que a 

Coordenadoria está empenha em concluir a obra do ginásio da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Silveira Martins. Logo após, o Vereador Rafael Rodrigues manifestou estar 

satisfeito com o andamento da situação da Escola Arthur Damé e se colocou à disposição 

para ajudar nas questões relativas ao ginásio da Escola Silveira Martins e à segurança na 

Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Maria Ferraz – Ciep. A seguir, José Carlos Noble 

aduziu que a Secretaria Estadual de Segurança Pública, na última semana, orientou os 

Delegados Regionais de Polícia a reforçarem a segurança com relação às escolas. 

Também asseverou que há 15 dias busca, sem êxito, reunir-se com o Comandante do 6º 

Regimento de Polícia Montada, para solicitar o aumento do patrulhamento nas escolas. 

Em seguida, o Vereador Antônio Carlos Garcia lembrou que a Comissão está no aguardo 

da resposta às questões atinentes à Direção da Escola Arthur Damé. Na sequência, com o 

término da participação do Coordenador José Carlos Noble, a Comissão deliberou por 

enviar ofício ao Comandante do 6º Regimento de Cavalaria Montada e ao Delegado da 9ª 



Delegacia Regional de Polícia, com o fim de tratar sobre a segurança das escolas 

existentes no município. Logo após, por sugestão do Vereador Júlio Jardim, os vereadores 

deliberaram em solicitar à Fundação Áttila Taborda o balanço do ano de 2017 e a 

correspondente prestação de contas, haja vista a falta de pagamento para com as rescisões 

trabalhistas. Na sequência, a Comissão decidiu que irá à 13ª Coordenadoria de Obras 

Públicas (CROP) na próxima semana. Logo após, a Comissão retornou ao exame dos 

Projetos em pauta. O Projeto de Lei nº. 261/17 recebeu parecer pelo arquivamento, com a 

abstenção do Vereador Rafael Rodrigues. A seguir, às 10h14min, a reunião foi suspensa, 

a fim permitir o início da reunião da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento 

Econômico e Transporte. Reabertos os trabalhos, às 10h15min, prosseguiu-se com a 

análise dos Projetos. Para o Projeto de Lei nº. 021/18 a Comissão decidiu em reiterar o 

pedido de manifestação do Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, de 

forma que este compareça à Comissão ou envie resposta por escrito, no prazo de 20 dias, 

a contar do recebimento pelo Poder Executivo. Na mesma oportunidade, os vereadores 

deliberaram em convidar o Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana para 

vir à Comissão, na primeira quarta-feira do mês de setembro, qual seja, no dia 05, com a 

finalidade de debater sobre a segurança nas escolas existentes no município. A seguir, o 

Projeto de Lei nº. 018/18 recebeu parecer pelo arquivamento da matéria, com o voto 

contrário do Vereador Rafael Rodrigues, o qual, a princípio, foi o Relator para 

proposição, mas ficou vencido diante dos votos divergentes dos Vereadores Júlio Jardim e 

Antônio Carlos Garcia, passado, portanto, o Vereador Júlio Jardim a ser o Relator. Para os 

devidos fins, registra-se que o Vereador Graziane Lara se ausentou da reunião após a 

análise do Projeto de Lei nº. 021/18. 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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