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Aos dois dias do mês de abril 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. Verificada a existência de quorum pelo Secretário 

ad hoc, Vereador Graziane Lara Martins, foi aberta reunião. Estavam presentes os 

Vereadores Antônio Carlos Gomes Garcia e Rafael da Silva Rodrigues. Acompanharam a 

reunião o Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Ronaldo 

Hobuss Hoesel, e a servidora responsável pelo setor dos projetos do Poder Executivo, Kátia 

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

restou aprovada. Na sequência, passou-se à análise das matérias em pauta. Acerca do Projeto 

de Lei nº. 261/2017, o Vereador Graziane Lara indagou ao Secretário Ronaldo Hoesel que 

fora convidado para a reunião com a finalidade de debatê-lo, este declarou que tratará a seu 

respeito com a Secretaria de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos, já que esta é o 

órgão responsável pelo planejamento do município, e a proposição envolverá investimento do 

Poder Público Municipal para a sua concretização. O Secretário também ressaltou ser 

importante tratar sobre o projeto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, no que concerne à sua fiscalização. Logo após, 

o Vereador Rafael Rodrigues, coautor da matéria, sugeriu que a Comissão também proponha 

ao outro autor, Vereador Mário Augusto Lara Dias, a retirada da proposição e a apresentação 

de outra com as adequações necessárias. A respeito, houve a concordância dos demais 

vereadores. Logo após, A Emenda nº. 227/18 ao Projeto de Lei nº. 012/18 ficou em vistas 

com o Vereador Antônio Carlos Garcia. Para os Projetos de Lei nº. 017 e 018/18, o Vereador 

Antônio Carlos Garcia se comprometeu de convidar o Secretário Municipal de Cultura e 

Turismo e o Secretário Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa para 

tratarem, respectivamente, sobre aquelas matérias na próxima reunião. Sobre o Projeto de Lei 

nº. 021/18, a servidora do Poder Executivo Kátia Móglia ficou com o encargo de verificar se 

os ofícios enviados ao Executivo Municipal, com o fim de convidarem o Secretário 

Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana para discuti-lo, foram repassados ao referido 

Secretário. 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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