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Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 11h13min, 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. Não tendo matéria legislativa pautada para a reunião, a Presidente oportunizou
a palavra a dois servidores municipais que relataram ter denúncias pertinentes à temática
da Comissão. O primeiro a falar foi Eduardo Ruiz Alves, professor municipal há 15 anos.
Relatou ser vítima de assédio moral desde o período que antecedeu a eleição de Divaldo
Lara a Prefeito de Bagé. Relatou ser vítima de perseguição por motivos políticos. Mostrou
áudio de pronunciamento de Divaldo Lara, à época Presidente da Câmara de Vereadores,
falando na Tribuna fazendo referência, supostamente, a seu nome. Relatou a subtração de
documentos de sua ficha funcional e o desconto indevido de parcela de sua remuneração.
Solicitou que a Comissão tome providências para investigar os fatos relatados que diz
provar pelos documentos protocolados, endereçados à Comissão. Na sequência, falou Ana
Quelen Santos Pinto, servidora pública municipal, atendente de berçário há 12 anos.
Relatou que respondeu a Processo Administrativo Disciplinar por faltas que teve em razão
de doença. Relatou ter sido injustamente demitida por não conseguir atestado médico,
inclusive na Biometria, onde asseverou ter sido mal atendida. Após, a Presidente
agradeceu as declarações dos presentes e questionou os demais membros se tinham
sugestões de encaminhamentos e providências. Em comum acordo, os vereadores
deliberam convocar para comparecimento à próxima reunião da Comissão a
Coordenadora de Processos Administrativos e Sindicâncias do Município; a Secretária
Municipal de Educação ou a Chefe de Gabinete da respectiva Secretaria; a Diretora da
Escola Creusa Brito Giorgis; e a Coordenadora do Departamento de Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho – Biometria. 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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