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Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 09h15min, tendo por 

local o Plenário Lígia Almeida, nesta Casa Legislativa, reuniu-se ordinariamente a 

Comissão de Educação, Cultura, Direitos Humanos e Segurança, sob a presidência da 

Vereadora Elidiane Dias Neto Lobato, que deu por aberta a reunião, após a verificação de 

quorum pela Secretária, Vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza. Estavam presentes, 
também, os Vereadores Edimar Fagundes e Jeferson dos Santos Dutra. Participou da 

reunião o Vereador Lélio Nunes Lopes Filho. Inicialmente, houve a leitura da ata da 

reunião anterior, que, após colocada em discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, 

o Vereador Edimar Fagundes declarou que a Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul designou para o dia 27 de setembro a 
audiência pública, que será promovida em Bagé, sobre os casos de violência contras as 

mulheres. Desse modo, o Vereador sugeriu que a Comissão não realize a audiência 

pública, já definida para o dia 21 de agosto, uma vez que se trata do mesmo assunto. Os 

demais vereadores concordaram com a proposta. Na continuidade, a Vereadora Maria 

Beatriz de Souza propôs que a Câmara de Vereadora promova a confecção de cartilha 

com informação das leis federais, estaduais e municipais que tratem sobre os direitos e a 

proteção às mulheres nos casos de violências contra elas, bem como conter, ao final, uma 

relação dos índices dos casos de violência contra as mulheres, tal como é com o Relatório 

Rosa. A Comissão aceitou a sugestão e decidiu que irá se reunir com o Presidente desta 

Casa Legislativa para tratar do assunto. 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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