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Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 11h14min, 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.
Estava presente, também, os vereadores Cleber Zuliani Carvalho e Ramão Elias Teixeira
Bogado, e, de forma remota, José Carlos Gularte Ferreira. Participou da reunião o
vereador Lélio Nunes Lopes Filho. Inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior que,
após posta em discussão, restou aprovada. De imediato, passou-se à análise das matérias
despachadas para a reunião. Os Projetos de Lei nos 186/2021, 031/2022, e 185/2021, este
juntamente com a Mensagem Retificativa n° 1395/2022, ficaram em vistas com a
vereadora Cáren Castencio. O Projeto de Lei Complementar n° 005/2021 ficou em vistas
com o vereador José Carlos Ferreira. Findada a pauta de Projetos Legislativos, foi aberta a
palavra ao vereador Lélio Lopes, que propôs à Comissão deliberar sobre audiência
pública para tratar sobre a crise no fornecimento de energia elétrica no Município de Bagé
e região. Após breve discussão sobre a matéria, por unanimidade deliberou-se pela
realização de audiência pública com esse intuito no dia 17 de maio do corrente ano, às 18
horas, no Plenário Lígia Farinha Almeida. Para tal evento, deliberou-se, além das
providências de praxe, o seguinte: confecção de banner; confecção de convite digital e
disponibilização aos membros da Comissão para que estes possam fazer o
endereçamento; matéria televisiva pela equipe da TV-Câmara de chamamento da
população para acompanhamento da audiência, com disponibilização desta matéria ao
canal de comunicação “TV Liberdade” para maior divulgação; e interligação, online, com
parlamentares estaduais que, porventura, queiram fazer uso da fala na audiência pública.
Findado essa pauta, a vereadora Maria Beatriz questionou acerca das solicitações da
Comissão à Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional feitas há algumas
semanas. Inexistindo resposta, deliberou-se reiterar todas as solicitações e a convocação
de comparecimento feita ao servidor municipal responsável pelo transporte escolar rural,
esta sendo para o dia 17 de maio deste ano. 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.
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