COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA.
Ás 15h0Omin horas do dia 28 do mês de agosto do ano de 2019, nas
dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores do Município de Ilhéus — Bahia, reuniram-se os integrantes da Comissão
de Educação e Cultura para reunião ordinária, estando presentes o Presidente
da Comissão, Vereador Gil Gomes e os demais membros, Vereadores Pastor
Matos e Ivo Evangelistas. O Vereador Gil Gomes assumiu a presidência dos
trabalhos, e, tão logo, os pares deliberaram e decidiram que Gil Gomes será o
presidente da Comissão de Educação e Cultúra no biênio de 2019/2020. Em
seguida, dando continuidade aos trabalhos, os pares colocaram em pauta a
atual situação da Educação e Cultura no Município de Ilhéus, com enfoque nas
constatações resultadas das visitas in loco realizadas no dia 09 de agosto na
Escola Pequeno Davi,' observando as substanciais melhorias na estrutura
interior da escola, como também solucionado o problema da merenda escolar:
Dia 16 de agosto, visita a Escola Cantinho do Recreio CSU, .identificando 'a
solução dos problemas funcionais e da merenda Escolar. Dia 19 dê. Agosto;
visita a Escola Barra do naipe, onde foi constatado a reforma da escola e.! o
funcionamento adequado da merenda escolar. Dia 29 de agosto,visita a Escola
Nova Jerusalém, onde se constatou problemas com um terreno do lado da
escola está com grande quantidade de lixo, causando transtornos- no- locaL
incomodando alunos e professores. De imediato, solicitamos providencias emp
Executivo Municipal para solucionar o referido problema Dia 29 de agosto, visita
a Escola do São Miguel, que é nucleada da Escola Barra do ItaiPe, cinde foi
relatado a necessidade de reparos no telhado. e constatado que o serviço de
merenda escolar está sendo prestado regularmente. E por derradeiro, no dia 30
de agosto, realizada visita a Sola do IME, onde recentemente aconteceu uM,
curto-circuito na rede elétrica da unidade de ensino. Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente Gil Gomes deú por encerrada a reunião e lavrei a Presente
Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.
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