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Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, 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 Júlio César Jardim, na forma regimental, que deu por aberta a 

reunião após a verificação de quorum pelo Secretário ad hoc, Vereador Graziane Lara 

Martins. Estava presente o Vereador Rafael da Silva Rodrigues. Inicialmente, foi lida a 

ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, restou aprovada. Na 

sequência, o Vereador Júlio Jardim relatou que se reuniu com o Coordenador da 13ª 

Coordenadoria de Obras Públicas (CROP), César Ricardo Dantas, e este declarou que, 

tendo em vista o número de demandas, já que a Coordenadoria atende a região, há 

previsão do início das obras a partir do mês de outubro. O Vereador Júlio Jardim também 

aduziu que, em conversa com o Coordenador da 13ª Coordenadoria Regional de 

Educação, José Carlos Noble, este afirmou que ainda não recebeu as respostas do Diretor 

da Escola Estadual Arthur Damé. A seguir, o Vereador Rafael Rodrigues sugeriu à 

Comissão a realização de convite ao Coordenador da 13ª Coordenadoria Regional de 

Educação, bem como a sua equipe técnica, com o fim de tratarem sobre os recursos 

financeiros liberados para serem aplicados na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Arthur Damé. Os vereadores concordaram, e o vereador Júlio Jardim ficou com o 

compromisso contatar o Coordenador para verificar a melhor data para a sua vinda. Logo 

após, foram recebidos e lidos os Requerimentos nº. 2333 e 2378/18, por meios dos quais, 

respectivamente, os Vereadores Antônio Carlos Gomes Garcia e Graciano Aristimunha 

Pereira justificaram as suas ausências para a presente reunião. 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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