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Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 09h08min, 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 
Júlio César Jardim, na forma regimental. Verificada a existência de quorum pelo Secretário ad 
hoc, Vereador Rafael da Silva Rodrigues, deu-se por aberta reunião. Estava presente o Vereador 
Graziane Lara Martins. Acompanhou a reunião o Vereador Lélio Nunes Lopes Filho. 
Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior, a qual, depois de discutida e votada, restou 
aprovada, com a retificação com o esclarecimento de que a abstenção do Vereador Rafael 
Rodrigues acerca do acatamento do parecer jurídico sobre o Requerimento nº. 2303/2017 ocorreu 
em motivo de o edil não estar presente na reunião do dia 07 de junho. Na sequência, passou-se à 
análise das matérias em pauta para a reunião. Receberam parecer pela tramitação da matéria o 
Projeto de Lei nº. 042/2017 e a Emenda nº. 2274/2017 ao Projeto de Lei nº. 042/2017. Logo após, 
o Vereador Lélio Lopes abordou sobre o Requerimento nº. 2150/2017,de sua autoria, e 
mencionou que protocolou outro requerimento direcionado para a Comissão, com a finalidade de 
propor a realização de uma audiência pública, no fim do mês de julho, para debater sobre a 
segurança pública na região. Desse modo, o vereador sugeriu a unificação dos objetos dos 
requerimentos com a realização da audiência pública. Os vereadores aprovaram a sugestão, sendo 
o Vereador Garziane Lara voto vencido. O Requerimento nº. 2571/2017 foi recebido e acatado 
pela Comissão. A seguir, o Vereador Rafael Rodrigues propôs aos vereadores de a Comissão 
visitar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Reny Rosa Collares, a fim de verificarem a 
situação da quadra poliesportiva. A sugestão foi aceita e ficou deliberado que a Comissão irá à 
escola no dia 22 de junho, a partir da 14h. 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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