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Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 09h08min, 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, deu-se por aberta reunião. Estavam 
presentes os Vereadores Antônio Carlos Gomes Garcia, Graziane Lara Martins e Rafael 
da Silva Rodrigues. Acompanhou a reunião o Vereador Lélio Nunes Lopes Filho. 
Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, restou 
aprovada. A seguir, passou-se à análise das matérias em pauta. Para a Emenda nº. 
2760/2017 ao Projeto de Lei nº. 015/2017 foi solicitado parecer jurídico. Ao 
Requerimento nº. 2150/2017, do Vereador Lélio Lopes, a Comissão decidiu em realizar 
uma audiência pública, em vez de um seminário, no dia 29 de agosto, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido, além de solicitar a emissão de 100 (cem) convites para o 
evento. Para o Requerimento nº. 2733/2017, ficou deliberado em promover uma audiência 
pública no dia 02 de agosto de 2017, às 18h30min. Com relação a esse assunto, o 
Vereador Júlio Jardim, por intermédio do Requerimento nº. 2999/2017, apresentou e 
sugeriu à Comissão um rol de convidados para audiência pública, o que restou aprovado 
pelos vereadores.  No que se refere ao Requerimento nº. 2733/2017, de Cláudio de Leão 
Lemieszek, remetido pela Presidência desta Casa, a Comissão o recebeu e deliberou em 
devolvê-lo ao Presidente da Câmara, a fim de que adote as providências cabíveis, tendo 
em vista ser ele o seu ordenador de despesas. Na sequência, o Vereador Rafael Rodrigues 
propôs à Comissão o pedido de informações acerca da construção de uma quadra 
poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Damé. Para isso, ficou 
definido em enviar um ofício à 13ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (CROP). 
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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