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Aos dez dias do mês de abril 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 Maria Beatriz Silveira de Souza, que deu por aberta a reunião, após a 

verificação de quorum pelo Secretário ad hoc, Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva. 

Estavam presentes, também, os Vereadores Edimar Fagundes Cardoso e Lélio Nunes 

Lopes Filho. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, que, após colocada 

em discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, passou-se à análise da matéria em 

pauta. O Projeto de Lei nº. 007/19 recebeu parecer pela tramitação da matéria. Logo após, 

foi recebido e lido o Requerimento nº. 1427/19, de autoria do Vereador Júlio César 

Jardim, por meio do qual pede audiência pública, no dia 29 de abril de 2019, às 19h, sobre 

o Dia do Trabalhador. Acerca disso, a Comissão deliberou pela realização de audiência 

pública, no dia e horário solicitados pelo autor, mas os vereadores decidiram ser mais 

pertinente que o evento trate dos direitos trabalhistas na atualidade, haja vista a reforma 

trabalhista decorrente da Lei Federal nº. 13.467/2017, 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, data show e 

copa, a confecção de banner e pela emissão de convite para os seguintes órgãos ou 

entidades - à Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª 

Região (ANAMATRA), Carolina Hostyn Gralha, à Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região, Vânia Cunha Mattos, à Juíza da 1ª Vara do Trabalho do Foro de 

Bagé, Marcele Cruz Lanot Antoniazzi, à Procuradoria do Trabalho de Pelotas, para a 

participação de algum de seus membros, à OAB - Subseção de Bagé, aos sindicatos 

sediados no Município de Bagé, tanto das categorias profissionais quanto das econômicas, 

e à Universidade da Região da Campanha (URCamp) - campus Bagé - e ao Instituto de 

Desenvolvimento Educacional de Bagé (IDEAU), para convidar os docentes e os 

discentes do curso de Direito ou de Ciências Jurídicas dessas instituições de ensino. Na 

sequência, tendo em vista a audiência pública já aprazada para o dia 29 de abril, às 19h, 

sobre a reforma da previdência, a Comissão definiu por remarcá-la para o dia 16 de maio 

de 2019, às 19h. A seguir, os vereadores decidiram pelo envio de ofício à Secretaria 

Municipal da Educação e Formação Profissional, à 13ª Coordenadoria Regional de 

Educação, para convidar os seus representantes para a reunião do dia 24 de abril, com a 

finalidade de debater a situação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Mário Olivé 



Suñe, na qual há a multisseriação dos 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental, tendo em 

vista o baixo número de alunos matriculados. A seguir, a Comissão deliberou por reiterar 

os convites ao representante do Conselho Tutelar e do Juizado da Infância e da Juventude 

da Comarca de Bagé, como também aos professores do curso de Psicologia da 

Universidade da Região da Campanha, para discutir acerca do aumento do índice de 

abandono dos alunos nas escolas do município, sem o devido acompanhamento dos pais 

ou responsáveis, para a reunião do dia 08 de maio de 2019. 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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