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Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 11h15min, 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 Cáren Cristiane da Rosa Castêncio, que deu por aberta a reunião
após a verificação de quorum pela Secretária, Vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza.
Estava presente, também, o Vereador Cleber Zuliani Carvalho. Participaram da reunião
pessoas vindas de Municípios vizinhos afetas a um programa chamado “Escola Família
Agrícola”. Parlamentares de Municípios limítrofes também estiveram presentes. Essa foi
a pauta da reunião. Foi conceituado, debatido e propostas sugestões ao sistema de ensino
de nome “Escola Família Agrícola”, escola particular com fins comunitários, ligados ao
SIDEJA - um consórcio de Municípios da região. Foi explicado que a escola foi criada e
planejada para combater o êxodo rural e o envelhecimento da população ligada ao campo.
O motivo dessa pauta ter sido trazida a esta Comissão é por Bagé ser de grande expressão
na região da Campanha e sua participação neste Projeto traria notoriedade a Escola
Família Agrícola. Após largamente conversado a respeito desse tema, os vereadores
membros da Comissão foram convidados a participarem dos fóruns que debatem o
assunto e também integrarem um grupo em aplicativo online de mensagens para discussão
do tema. Encerrada essa pauta, passou-se à análise do Projeto de Lei Complementar n°
005/2021, o qual ficou em vistas com a Presidente Cáren Castencio. Após, com 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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