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Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 09h11min, 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, Graziane Lara Martins e Rafael da Silva Rodrigues. Participaram da 

reunião os Vereadores Mário Augusto Lara Dias e Maria Beatriz Silveira de Souza. 

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 a reunião com a Secretaria 

Municipal de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos, para tratar a situação da Escola 

Municipal Padre Germano, será marcada para outra data, mas ressaltou que o órgão já sabe 

do assunto. A seguir, passou-se à análise das matérias pautadas para a reunião. Para os 

Projetos de Lei nº. 015/17, com a Emenda nº. 2760/17, 157/17, 017/18, 018/18 e 031/18, a 

Comissão decidiu por convidar a Secretária Municipal de Educação e Formação Profissional 

para a reunião do dia 11 de abril, a fim de debatê-los, salientando ser necessária a presença da 

própria Secretária, haja vista ser a gestora do órgão. Para o Projeto de Lei nº. 021/18, a 

Comissão definiu por convidar o Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana 

para a reunião do dia 18 de abril, para tratar sobre o seu teor. Ao Projeto de Lei nº. 261/17, a 

Comissão decidiu em convidar o servidor do Poder Executivo responsável pelo setor de 

projetos para a reunião do dia 11 de abril, com o fim de discutir a sua viabilidade. Logo após, 

o Vereador Antônio Carlos Garcia sugeriu que, haja vista o convite para a Secretária 

Municipal de Educação para a reunião do dia 11 de abril, a Comissão converse com ela, na 

mesma oportunidade, sobre a aplicação da Lei Municipal nº. 5.257/2013, a qual “Dispõe 

sobre a Inclusão da Educação Ambiental nos Conteúdos Programáticos Curriculares da Rede 

Municipal de Ensino de Bagé e dá outras providências”, o que foi aceito pelos demais 

vereadores. Para os devidos fins, registra-se que a reunião foi suspensa às 10h10min, para 

possibilitar a abertura dos trabalhos da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento 

Econômico e Transporte, sendo reiniciada às 10h19min. 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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