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Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 11h12min, tendo por local a
Sala das Comissões Remídio Garcia, 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 Omar Soares Abdel Ghani, José Carlos Gularte Ferreira e Ramão Elias Teixeira
Bogado. Acompanharam a reunião os vereadores Lélio Nunes Lopes Filho, Carlos Adriano
Silveira Carneiro e Cláudia Berenice Soares Lacerda Messias. Inicialmente, foi lida a ata da
reunião anterior, a qual, após colocada em discussão e votação, restou aprovada, com a abstenção
do vereadores Omar Ghani e Ramão Bogado que não integravam a Comissão à época da ultima
reunião. Na sequência, a Presidente pautou a Audiência Pública para tratar sobre o Piso do
Magistério no Município. Sugeriu o dia 30 de julho de 2021, às 18h30min para realização do
evento. Sugeriu a expedição de convite à Secretária Municipal de Educação, ao Sindicato dos
Municipários de Bagé – SIMBA, ao Sindicato dos Professores Funcionários de Estabelecimento
Municipal de Educação – SINPROFEM, e à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé.
O vereador Omar Ghani solicitou que a escolha da data para realização da Audiência Pública
fosse decidida na próxima semana, para que fosse possível consultar em sua agenda a
possibilidade de seu comparecimento. A vereadora Maria Beatriz se posicionou contra a
solicitação pela dificuldade de haver quorum nas reuniões da Comissão. A Presidente se
posicionou sob mesmo argumento. Passou-se, então à votação do dia 30 de julho, às 18h30min
para realização da Audiência Pública. Os vereadores Ramão Bogado e Omar Ghani foram contra
a data; os vereadores Maria Beatriz Souza e José Carlos Gularte foram favoráveis. Dado o
empate, a Presidente, em voto de minerva, decidiu favoravelmente à realização da Audiência na
data proposta. O vereador Omar Ghani registrou que não estará presente, não por vontade, mas
pela decisão da Presidente de não possibilitar outra data para realização do evento. O vereador
Ramão Bogado, da mesma forma, comunicou que não estará presente pelo mesmo motivo
exposto pelo vereador Omar. Vencida esta pauta, passou-se à análise do requerimento de
Audiência Pública em apoio ao chamamento dos profissionais da segurança pública aprovados
em concurso estadual, firmado pelo vereador Lélio Lopes. Feita a leitura do documento, o autor
usou a palavra para justificar seu pedido. Propôs-se o dia 29 de julho, às 18h para realização. Os
vereadores Ramão e Omar concordaram com a data, mediante a possibilidade de participação
online. Ficou acordado, então, que o vereador Lélio faria a solicitação das providências para
realização da Audiência por escrito, ficando a Comissão concorde com os pedidos. 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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