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Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 09h12min, 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, que deu por aberta a reunião, 

após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador Júlio César Jardim. Estavam 

presentes os Vereadores Antônio Carlos Gomes Garcia e Rafael da Silva Rodrigues. 

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

aprovada. Na sequência, foi recebido e lido o Requerimento nº. 2715/18 do Vereador 

Graciano Pereira, por meio do qual justificou a sua ausência da reunião do dia 08 de 

agosto de 2018. A seguir, o Presidente anunciou que estará ausente nas duas próximas 

semanas, por motivo de viagem. Logo após, o Vereador Júlio Jardim declarou que o 

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

conseguiu agendar uma reunião com o Comandante do 6º Regimento de Polícia Montada 

em razão de a mãe deste estar enferma na cidade Porto Alegre, mas, no dia 13 de agosto 

de 2018, ele, Vereador Júlio Jardim, e o Coordenador José Carlos Noble se reuniram com 

o Comandante do 1º Esquadrão do 6º RPMon, para tratar sobre o tema. Na continuidade, 

a Comissão decidiu que buscará marcar uma reunião com o Comandante do 6º Regimento 

de Cavalaria Montada e o Delegado da 9ª Delegacia Regional de Polícia para o mês de 

setembro, uma vez que vereadores da Comissão estarão cumprindo agendas fora do 

município no decorrer das próximas duas semanas. 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. 

 

                                  

Presidente                                        Secretário 


