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Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 09h15min, 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 da Vereadora Elidiane Dias Neto Lobato, que deu por aberta a reunião, após a 

verificação de quorum pela Secretária, Vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza. 

Estavam presentes, também, os Vereadores Edimar Fagundes e Lia Rejane Soares Presa. 

Participou da reunião o Vereador Lélio Nunes Lopes Filho. A seguir, houve a leitura da 

ata da reunião anterior, que, após colocada em discussão e votação, foi aprovada. Na 

sequência, foi recebido e lido o Requerimento nº 2500/19, de autoria do Vereador Lélio 

Lopes por meio do qual solicita a realização de audiência pública para debater os cortes 

nas universidades e institutos federais (Unipampa e IFSul), na 1ª quinzena de julho de 

2019. Na continuidade, o Vereador Lélio Lopes explicou sobre a apresentação do pedido. 

Logo após, a Comissão aceitou a solicitação e decidiu pela realização da audiência 

pública no dia 16 de julho de 2019, às 19h, bem como por requerer as seguintes 

providências: a disponibilização de 02 estagiários para recepção, de gravação e 

transmissão ao vivo pela TV Câmara, a disponibilidade de serviço de som, de copa, a 

confecção de banner para o evento, a realização de chamadas por meio de vídeo e de flyer 

na grade da programação e nas redes sociais da TV Cãmara (enfatizando a participação de 

autoridades de outros municípios), a emissão de 80 convites e a disponibilização de 

convite digital para os vereadores da Comissão e para o Vereador Lélio Lopes. 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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