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Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 11h15min, 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 Cáren Cristiane da Rosa Castêncio, que deu por aberta a reunião 
após a verificação de quorum pela Secretária, Vereadora Maria Beatriz Silveira de Souza. 
Estavam presentes, também, os Vereadores Cleber Zuliani Carvalho e José Carlos Gularte 
Ferreira. Inicialmente, houve a leitura da ata da reunião anterior, a qual, depois de ser 
posta em discussão e votação, foi aprovada. De imediato, foi pautada pela Presidente a 
contratação de cuidadores pelo Poder Executivo, objeto de Lei Municipal recentemente 
sancionada. A Presidente sugeriu solicitar ao Executivo Municipal as seguintes 
informações: (a) a relação das escolas Municipais que receberão os oitenta cuidadores que 
serão contratados por força da Lei n° 6.364/2022; (b) a distribuição destes profissionais 
nas escolas; (c) o número de alunos que necessitam deste atendimento escolar especial; e 
(d) o nome destes alunos. Findado este assunto, a vereadora Maria Beatriz trouxe à pauta a 
questão dos estagiários da Rede Municipal de Educação. Arguiu que há relatos de falta de 
pagamento a estes estudantes. Sugeriu que a Comissão busque junto ao Poder Executivo 
informações a respeito. Deliberou-se, então, solicitar as seguintes: (a) o número de 
estagiários contratados; (b) os valores que estão recebendo; e (c) a situação do pagamento 
de cada estagiário – adimplido ou não. Após, passou-se à pauta trazida pelo vereador 
Cleber: a falta de transporte escolar na zona rural do Município. Sobre isso, deliberaram o 
seguinte: a convocação do servidor da Prefeitura Municipal responsável pelo transporte 
escolar rural para comparecimento na reunião do dia 19 de abril deste ano, de porte das 
seguintes informações: (a) o número de veículos disponíveis para o transporte escolar 
rural; e (b) as rotas traçadas para transporte dos alunos. Findada essa pauta, a Presidente 
propôs aos demais membros que a Comissão solicitasse do Poder Executivo as seguintes 
informações concernentes à nomeação de professores aprovados no último concurso 
realizado: (a) o quadro funcional das escolas de ensino fundamental e de educação infantil 
do Município; e (b) a efetividade dos funcionários ligados à Secretaria de Municipal de 
Educação (SMED) no mês de março de 2022. Por fim, passou-se à análise do Projeto 
pautado para a reunião: o Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, o qual restou em 
vistas com o vereador Cleber Zuliani. Após, com 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. 

 
 
                                  

Presidente                                        Secretário 


