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VEREADOR PROFESSOR WAMBERT (PROS) – Comunicação de 

Líder: Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras, 

comunidade da Zona Norte que acompanha a questão da Escola Dr. 

Liberato, querida por todos nós. Nós queremos registrar o empenho 

desta Casa, dos vereadores de várias nuances ideológicas, de várias 

correntes, no empenho para que a Escola Dr. Liberato não encerre as 

suas atividades no que diz respeito ao ensino técnico. Tivemos uma 

reunião com o secretário de Educação do Município de Porto Alegre, 

aqui na Casa, na semana passada. Reunimos parte da base do governo, vereadores que 

estavam interessados e membros da comunidade para a gente encontrar uma solução, 

porque aqui nós temos um problema jurídico e um impasse. O impasse é que não tendo 

mais professores para ensino médio, ou o Município não pode fazer concurso e não pode 

repor esses professores, o mesmo se dá com técnico em administração. Então, nós 

estamos, já em gestão, Prof. Alex Fraga, com o Governo do estado para que a gente 

possa fazer com que o capital humano dos professores de ensino médio possa assumir o 

ensino médio do Liberato, numa gestão compartilhada, já que o Município não tem esses 

professores, não pode fazer concurso para esses professores. Permanecerá, isso é 

definitivo, o ensino técnico pedagógico, já que os professores têm formação adequada 

para isso, mas, no ensino médio, nós vamos lutar para que tenha uma gestão 

compartilhada com professores da rede estadual e com a estrutura do Município. O 

mesmo se dará, estamos empenhados, no ensino técnico, para que, no ensino técnico, 

nós possamos conveniar com vários setores da sociedade que possam alargar, não tendo 

só o ensino técnico administrativo, mas também... 

 

(Manifestações nas galerias.) 

 

VEREADOR PROFESSOR WAMBERT (PROS): O que é isso que está acontecendo 

nessa plateia? Vocês estão a favor da escola ou estão a serviço de um partido? Tenham 

vergonha na cara de vocês! Vocês estão usando essas crianças, por favor, filmem isso! 

Vocês estão filmando. Que professores são vocês? Que vergonha! Como diz o nosso Ver. 

Airto Ferronato que vergonha podre! Que vergonhoso! Eu estou defendendo vocês e 

vocês usando essas crianças como bucha de canhão. Eu quero que filmem porque eu 
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quero denunciar esses professores para o Conselho Tutelar! Irresponsáveis! 

Irresponsáveis! Nós estamos aqui defendendo a escola e vocês usando essas crianças 

como bucha de canhão! Não estão nem ouvindo o que eu estou dizendo, estão me 

vaiando de forma irresponsável, não estão nem ouvindo o que eu estou dizendo. 

Irresponsáveis! Professores que não são professores, são manipuladores, abusadores. 

Nós temos aí crianças sendo utilizadas por interesses ideológico-partidários. Isso é 

vergonhoso, vergonhoso! Isso é péssimo para a democracia. Vergonhoso! Nós estamos 

aqui lutando pela escola, vocês estão lutando por um partido! Nós estamos lutando pela 

escola, pela manutenção da escola, e vocês estão usando as crianças como massa de 

manobra. Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.) 

 


