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Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 09h14min, 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 Antônio Carlos Gomes Garcia, na forma regimental, que deu por 

aberta a reunião, após a verificação de quorum pelo Secretário, Vereador Júlio César 

Jardim. 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. A seguir, a 

Comissão passou à apreciação do Projeto de Lei nº. 020/18, para o qual o Vereador 

Antônio Carlos Garcia declarou que não conseguiu verificar a existência de um fundo 

municipal da cultura e, desse modo, pediu prazo, até a próxima reunião, para realizar essa 

aferição. O Vereador Júlio Jardim sugeriu que, caso não haja um fundo municipal de 

cultura, os valores das multas aplicadas sejam destinadas ao Fundo Municipal de 

Segurança. A seguir, sobre o Projeto de Lei nº. 021/18, os vereadores indagaram se o 

Secretário Municipal de Segurança Pública foi provocado a se manifestar a seu respeito. 

A isso, a Assessoria Legislativa informou que já foram enviados 03 (três) ofícios para 

esse fim, mas, até o momento, não houve resposta. Na sequência, os vereadores decidiram 

aguardar os outros membros da Comissão para deliberarem sobre o Projeto. A seguir, o 

Vereador Antônio Carlos Garcia adiantou que sua posição é contrária à proposição. Logo 

após, Vereador Júlio Jardim sugeriu uma visita ao Comandante do 1º Esquadrão do 6º 

Regimento de Polícia Montada, com o fim de colocar a Comissão à disposição. Na 

continuidade, foi ouvida a senhora Ana Maurília Monteiro Moreira, moradora do Bairro 

Jardim do Castelo, ocasião em que relatou a existência de uma área aberta, sem a devida 

manutenção, na zona que abrange os Bairros Jardim do Castelo e São Judas Tadeu, local 

onde estão alocadas pessoas, as quais são suspeitas da prática de furtos e roubos em casas 

e escolas da região. Ana Marília também declarou que a Brigada Militar já foi acionada 

diversas vezes, mas isso não resolveu a situação. O Vereador Antônio Carlos Garcia 

afirmou que já foi encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao 

Bioma Pampa um pedido para a limpeza do local. A respeito, o Vereador Rafael 

Rodrigues propôs que a Comissão, juntamente com moradores dos bairros envolvidos, 

reúnam-se com o 6º Regimento de Polícia Montada, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 



Proteção ao Bioma Pampa, para tratarem do assunto, com o que a Comissão concordou, 

ficando decidido buscar-se uma reunião com os Secretários da SEFIR e da SEMAPA no 

dia de hoje. 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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