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Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 11h11min, tendo por
local o Plenário Lígia Farinha Almeida, desta Casa, reuniu-se ordinariamente a Comissão
de Educação, Cultura, Direitos Humanos e Segurança, sob a presidência da vereadora
Cáren Cristiane da Rosa Castencio, que, após a verificação de quorum pela Secretária,
vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza, deu por abertos os trabalhos. Estavam
presentes, também, os vereadores Cleber Zuliani Carvalho, Rodrigo Fialho de Oliveira, e
o vereador José Carlos Gularte Ferreira, de forma remota. Inicialmente, foi lida a ata da
reunião anterior, a qual, após colocada em discussão e votação, restou aprovada. Na
sequência, foi lido o Memorando nº 007/2021, oriundo do Gabinete da Presidência para a
Comissão de Educação, Cultura, Direitos Humanos e Segurança, em síntese,
comunicando que a solicitação de convocação de comparecimento de servidores públicos
municipais, através do Memº 001/2021, deve precisar o assunto a fim de permitir que os
agentes públicos compareçam munidos de material que esclareçam os questionamentos a
ser feitos pelos vereadores. A Presidente, então, designou a vereadora Maria Beatriz para
relatar situação trazida à Comissão envolvendo o servidor municipal Eduardo Ruiz Alves.
A vereadora Beatriz solicitou à Presidência cópia do Memorando oriundo da presidência
da Câmara, da documentação trazida por Eduardo Ruiz e a gravação da reunião do dia 27
de abril de 2021, o que restou deferido pela Presidente. Após, a Presidente consultou os
demais membros acerca da possibilidade de ouvir na Comissão as considerações trazidas
José Antônio da Rosa Soares. À exceção do vereador José Carlos que não estava
conectado neste momento, todos os vereadores concordaram com a oitiva. Passou-se,
então, por dez minutos, às considerações do senhor José Antônio, que falou sobre a
defasagem dos salários dos técnicos de enfermagem, e sobre supostas “perseguições”,
“retaliações” e descontos indevidos de salário no seu serviço. Trouxe documentos
endereçados à Comissão. A Presidente Cáren orientou-o a fazer o registro da entrega do
Setor de Protocolo da Casa. Ao final, a Presidente manifestou a intenção de fazer uma
Audiência Pública para tratar sobre o piso do Magistério. Colocado à apreciação da
Comissão, foram concordes os vereadores Maria Beatriz, Cleber Zuliani e Rodrigo
Fialho, porém não foi deliberada data e hora e as providências necessárias para a
realização da Audiência. Após, com nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente
reunião e lavrada a presente ata que, depois de lida e aceita, vai devidamente assinada.
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