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Aos vinte e sete dias do mês de março 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 Edimar Fagundes
Cardoso. Estavam presentes os Vereadores Lélio Nunes Lopes Filho e Luis Alberto
Gonçalves Silva. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, que, após
colocada em discussão e votação, foi aprovada. Na sequência, passou-se à análise das
matérias em pauta. Para o Projeto de Lei nº. 021/18, a Comissão decidiu em solicitar a
opinião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) sobre o sue teor. Para o
Projeto de Lei nº. 030/18, a Comissão deliberou por requerer a posição da Secretaria
Municipal da Educação e Formação Profissional a seu respeito. A seguir, a Presidente
relatou a situação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, com relação ao
racionamento da merenda. A partir disso, a Comissão resolveu pedir à Secretaria
Municipal da Educação e Formação Profissional um relatório comparativo, mês a mês,
com relação aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 (até o mês de março), da aquisição de
suprimentos para a merenda das escolas municipais, bem como a informação de haver a
aquisição dos suprimentos para a merenda das escolas municipais com os hortigranjeiros
situados entorno do município. Logo após, a Presidente se manifestou sobre a falta de
alarmes nas escolas municipais. Sobre isso, o Vereador Luis Alberto Silva declarou que já
enviou expediente ao Poder Executivo solicitando as devidas providências. Na
continuidade, a Presidente trouxe a questão da entrega dos uniformes escolares, pois o
tipo do uniforme fornecido não condiz com a estação do ano. A respeito, os vereadores
resolveram requerer à Secretaria Municipal da Educação e Formação Profissional a
informação de entrega dos uniformes, com menção das respectivas datas.

O Projeto de Lei nº. 139/17 e a Emenda nº. 3527/18 ao Projeto de Lei nº. 139/17
receberam parecer pela tramitação da matéria. Os Projetos de Lei nº. 021 e 030/18
ficaram em vistas com o Vereador Edimar Fagundes. Logo após, o Vereador Luis Alberto

Silva abordou sobre a situação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Mário Olivé
Suñe, na qual existe a situação de multissérie com relação aos 1º, 2º e 3º anos do ensino
fundamental, tendo em vista o baixo número de alunos, o que pode ocasionar o
fechamento da escola e, por consequência, a assunção dos alunos pelo ensino do
Município de Bagé. A respeito, a Comissão deliberou por convidar a Secretária Municipal
da Educação e Formação Profissional, Adriana Lara, o Coordenador da 13ª
Coordenadoria Regional de Educação, José Carlos Noble, para tratar acerca do assunto na
reunião do dia 27 de março. Na sequência, a Presidente se manifestou sobre o aumento do
índice de abandono dos alunos nas escolas do município, sem o devido acompanhamento
dos pais ou responsáveis. Sobre isso, os vereadores decidiram convidar o representante do
Conselho Tutelar, do Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Bagé e os
professores do curso de Psicologia da Universidade da Região da Campanha, para
discutirem o tema na reunião do dia 03 de abril 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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