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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder 

e Comunicação de Líder, pelo governo : Sr. Presidente, Sras. 

Vereadoras e Srs. Vereadores, público das galerias, público que nos 

assiste pela TVCâmara...  

 

(Aparte antirregimental do Ver. João Bosco Vaz.) 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): O Ver. Bosco realmente 

tem razão, mas, infelizmente, a política e alguns colegas nossos que querem fazer 

oposição ficam achando as mais diversas fórmulas para criticar, sem jamais buscar a 

solução. Nós estamos preocupados com a solução e estamos sempre trabalhando para 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Porto Alegre. Essa questão da Escola 

Liberato e da Emílio Meyer, que nem era sobre o que eu gostaria de falar e vou falar 

sobre outro assunto, é um assunto que já está sendo debatido aqui por muitos, e a gente 

vê a raiva, principalmente, dos professores e da oposição, quando dizem que vai fechar a 

escola. Em primeiro lugar, eu quero tranquilizar as pessoas, porque não vai fechar 

nenhuma escola do Município de Porto Alegre, o que está em debate é a questão do 

ensino médio, o nosso antigo segundo grau, para mostrar que a gente é bastante antigo, 

Bosco. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre está dialogando e está buscando uma 

solução e, certamente, nos próximos dias, estaremos subindo a esta tribuna para explicar 

o que o Município está buscando, juntamente com o nosso secretário Adriano, para essas 

duas escolas.  

Mas o que me traz a esta tribuna hoje, seguindo nessa mesma linha, é que o Ver. Alex 

Fraga, que infelizmente hoje não se encontra, subiu a esta tribuna, semana passada, para 

dizer que a parceria da Prefeitura Municipal de Porto Alegre com a Escola Lumiar, na 

Zona Sul de Porto Alegre, era uma verdadeira catástrofe, que beirava a loucura o que o 

governo estava fazendo. E eu fiquei preocupado, porque o Ver. Alex é um professor, falou 

que tem 19 anos de sala de aula e eu acredito que deve conhecer alguma coisa, mas, 

infelizmente, o Ver. Alex, nesse momento de raiva e buscando a sua notoriedade política 

através da raiva e do ódio, veio aqui e falou muito contra a Lumiar. Eu sabia alguma 

coisa, eu tinha visto pela imprensa e lido, e resolvi ir atrás, porque eu acho que o 

vereador, antes de subir a esta tribuna, tem que ter responsabilidade. O vereador, para 
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falar, tem que saber do que está falando. Eu quero discordar do Ver. Prof. Alex, quando 

falou muito mal da escola Lumiar. Eu fui atrás, hoje de manhã estive na escola, 

juntamente com o secretário Adriano, fazendo uma visita. Antes disso, eu quero passar 

um vídeo sobre a Escola Lumiar. Peço a atenção dos vereadores.  

 

(Procede-se à apresentação de vídeo.) 

  

VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE): Ver. Moisés, eu nem precisaria mais falar, 

mas, com todo respeito que eu tenho pelo Ver. Alex Fraga, ele cometeu um grande 

equívoco, então espero que numa próxima oportunidade o Ver. Prof. Alex Fraga venha 

aqui se desculpar com a população de Porto Alegre por atacar esse projeto. E eu fico na 

dúvida agora, se ele não precisar pedir desculpas, Ver. Professor Wambert, ou o 

Professor Alex Fraga, do PSOL, sabe mais que a UNESCO, mais que a Universidade de 

Stanford,  mais  que a Microsoft, eu não sei mais o que dizer. Uma entidade que foi 

premiada, que está espalhada, que tem escolas na Alemanha, nos Estados Unidos, é a 

primeira vez que a escola Lumiar faz uma parceria com uma escola pública no Município 

de Porto Alegre, que é um fato que nós estaríamos comemorando e o Ver. Prof. Alex 

Fraga vem aqui criticar e dizer que não sabe o que significa tutor, o significa mestre, e 

mais ainda ofende uma escola premiada internacionalmente que presta serviço público de 

qualidade para os alunos de Porto Alegre. 

Quero dizer mais, eu já estive lá e fiquei impressionado, eu sei que o Ver. Mendes Ribeiro 

já esteve lá, são turmas de, no máximo, 25 alunos, com um tutor que é professor, mais 

um monitor e mais um mestre. Chega a ter três professares ao mesmo tempo numa sala 

de aula, nenhuma escola do Município de Porto Alegre está tão bem servida com espaço, 

turno integral, quatro refeições – café da manhã, lanche, almoço, lanche à tarde –,  turno 

inverso com aulas de capoeira, música, teatro, esporte da sua escolha. Então é uma 

escola que – o Ver. Prof. Alex Fraga que, talvez, estudou em escola particular, assim 

como seus filhos estudam em escola particular, está bem servido, não precisa de escola 

pública –, como na minha época estudei em escola pública, se pudesse ter escolhido, 

teria escolhido estudar na Lumiar pela qualidade do trabalho que é feito na escola Lumiar.  

E quero dizer mais, falou que o custo era muito alto, que o Município tinha um custo muito 

alto com a escola Lumiar. Primeiro quero corrigir, não é custo quando se fala em 
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educação, Ver. Professor Wambert, não é custo, é investimento nos jovens e nós 

deveríamos estar aqui aplaudindo o secretário Adriano pela ótima escolha. A escola 

Lumiar presta um grande serviço, o custo desse serviço para o Município de Porto Alegre 

não chega  R$ 12 mil ao ano, por aluno, para quatro refeições, turno integral, enquanto 

que as escolas municipais custam de R$ 17 mil a R$ 20 mil ao ano. A escola Lumiar 

particular, que também existe em Porto Alegre, custa o dobro do que o Município está 

pagando.  Então, a única razão que vejo é não querer dar oportunidade às pessoas 

carentes, porque os jovens que estão lá tendo essa oportunidade de estudar em uma 

escola pública, de qualidade, premiada pela UNESCO – a única na América do Sul, 

pública, está no Município de Porto Alegre; é uma escola pública, de qualidade, Escola 

Lumiar, com uma metodologia avançada, onde os alunos podem ter a qualidade de 

estudar. A grande maioria dos vereadores aqui tem seus filhos estudando em escolas 

privadas, pagando, porque, graças a Deus, todos aqui tem condições de pagar. Hoje 

essas pessoas carentes da Zona Sul estão estudando em uma escola inovadora, de 

qualidade, e vão certamente concorrer com nossos filhos porque estão tendo uma grande 

oportunidade – infelizmente pouco mais de 70 alunos estão tendo essa oportunidade. Eu 

gostaria que essa oportunidade fosse muito maior. E o custo é menor do que nas nossas 

escolas municipais, públicas, estatais. Portanto, tem total apoio. Quero convidar todos 

vereadores a visitar a Escola Lumiar, pois verão o quanto é uma escola muito boa – com 

certeza vão mudar a visão. Não podemos, nós vereadores, sermos populistas e falar sem 

conhecimento de causa. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.)  

 


