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Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 09h09min, 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, Graziane Lara Martins 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 Ofício nº. 034/2018, do 

Sindicato dos Professores e Funcionários dos Estabelecimentos de Educação Municipal 

de Bagé (SINPROFEM), por meio qual, em resposta ao Ofício nº. 134/2018, manifestou a 

sua posição favorável ao Projeto de Lei nº. 041/18. Logo após, passou-se a análise do 

Projeto de Lei nº. 041/18, que recebeu parecer pela tramitação da matéria. Quando da 

apreciação do referido Projeto, os Vereadores Antônio Carlos Garcia e Rafael Rodrigues 

declararam que se manifestariam favorável à proposição na Comissão, mas, na votação no 

Plenário, votarão contra. A seguir, foi recebido e lido o Requerimento nº. 1818/18, pelo 

qual o Vereador Antenor Dutra Teixeira requereu a oitiva dos genitores do menor João 

Pedro Ferreira Valiente, os senhores Marcos Valiente e Leila Rodrigues Ferreira, sobre a 

situação escolar daquele, em razão de problemas que vem enfrentando por ser possuidor 

de Transtornos do Espectro Autista (TEA). A respeito, a Comissão decidiu que ouvirá os 

pais do menor na próxima reunião. Na continuidade, a Comissão deliberou por enviar 

expediente à 13ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), com o intuito de obter as 

seguintes informações: quais demandas surgiram na escola, tais como reforma, 

alimentação, etc.; qual o valor é repassado à escola para a sua administração; cópia da 

prestação de contas dos últimos 02 (dois) anos referente à direção da escola; se há 

controle do ponto do Diretor e, em caso afirmativo, o fornecimento de cópia dos registros, 

desde o mês de janeiro do corrente ano; e quem é ou quem são pessoas responsáveis pela 

direção da escola, na ausência do Diretor e dos Vice-Diretores. 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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