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VEREADOR ROBERTO ROBAINA (PSOL) – Comunicação de 

Líder: (Saúda os componentes da Mesa e demais presentes.) 

Presidente Mendes, colegas vereadores e colegas vereadoras, Ver. 

Marcelo Sgarbossa, proponente desta homenagem, quero usar a 

palavra em nome do PSOL, da Karen Santos, do Prof. Alex Fraga 

que se encontra em licença de saúde, nós estamos aqui com o Dr. 

Marcelo Rocha, suplente. Sobre este tema vários já falaram, mas eu 

queria desenvolver, porque, como disse muito bem o Marcelo 

Sgarbossa, uma homenagem como essa valoriza a Câmara de Vereadores, ela não 

valoriza simplesmente a escola homenageada; dá utilidade para a Câmara de Vereadores 

a medida em que a Câmara de Vereadores presta uma homenagem. Nós tivemos, há 

alguns dias, a homenagem à Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, que está sofrendo 

exatamente o mesmo problema que a Escola Emílio Meyer. Quando nós fizemos a 

homenagem à Escola Liberato, a diretora da Escola Emílio Meyer se encontrava aqui no 

plenário, assistindo à homenagem e consciente de que a luta da Escola Emílio Meyer e a 

luta da Escola Liberato eram exatamente a mesma luta, por isso ela estava naquela 

homenagem. Agora, nós temos um problema. Aquilo que o Ver. Janta falava - que parece 

inacreditável - é o quadro do Brasil e, particularmente, do Município de Porto Alegre: aqui 

nós estamos resistindo e lutando para evitar que se fechem escolas. É inacreditável, mas 

é disso que se trata. É uma vergonha que haja um plano de fechamento de duas escolas 

que prestam um serviço educacional exemplar, que é o caso da Liberato e o caso da 

Emílio Meyer. E parece que o prefeito Marchezan odeia aquilo que funciona, odeia aquilo 

que dá certo, odeia aquilo que é público, odeia aquilo que dá alguma perspectiva de 

futuro para a nossa juventude. E quando há um propósito de fechamento de escolas 

públicas desse tipo, é disso que se trata. Então, nós temos um desafio, Qual é o desafio? 

Eu escutei atentamente os vereadores, o Ver. André Carús falou em nome do MDB, o 

Ver. Mendes, em nome de toda a bancada do MDB. E quando o Ver. Carús fala em nome 

de toda a bancada do MDB, é muito importante porque se tem a oposição somada a uma 

determinada parte de vereadores que se dizem independentes e tem o MDB junto, tem-se 

uma maioria ampla na Câmara de Vereadores. E não é possível que a maioria da Câmara 

de Vereadores não evite o fechamento dessas duas escolas! (Palmas.) Porque, do 

contrário, nós constituímos aqui discursos ótimos, mas os discursos não vão impedir que, 
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em agosto, as matriculas para o Emílio Meyer sejam de fato bloqueadas, e esse é o 

caminho para fechar a escola. Então, nós precisamos, e é essa a proposta concreta que 

eu tenho - embora seja uma homenagem -, que a partir da Comissão de Educação, que a 

partir da Presidência da Câmara, que a partir da iniciativa dos próprios trabalhadores da 

Atempa, do Sgarbossa, de todos aqueles que querem se engajar, que se mostrem 

concretamente, não apenas na Câmara, mas na rua, dentro da Prefeitura, mostrem o 

apoio que essa duas escolas têm, com a comunidade indo lá e com cada Vereador que 

aqui discursou, falando que está a favor de não fechar essa duas escolas, com a 

presença lá! Para chamar a imprensa, para chamar a RBS, para chamar a Record, para 

chamar a SBT, e eu quero ver, num quadro desses, o secretário de educação manter a 

sua política. Ele vai manter a sua política se as homenagens se restringirem às quatro 

paredes da Câmara de Vereadores. Porque, infelizmente, o prefeito Marchezan já 

mostrou muitas vezes que não respeita a Câmara de Vereadores, já mostrou muitas 

vezes que não respeita os vereadores e as vereadoras, que não dá bola para o que 

pensa o parlamento e passa por cima do parlamento quando pode passar. Então, o 

grande desafio de todos os vereadores... E eu acredito, sinceramente, quando o Carús 

vem falar em nome do MDB, para mim isso é excelente, porque nós temos divergências, 

mas o fato de termos divergências não quer dizer que não podemos ter pontos em 

comum, e, nesses pontos em comum, que se golpeie junto. E é isso que eu espero, que 

toda a Câmara de Vereadores interessada em manter essas duas escolas golpeie junto 

para evitar esse desastre que significa o fechamento de duas escolas. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão.) 
 

 


