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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder, 

pelo governo: Ver.ª Mônica, nossa presidente; vereadores, 

vereadoras, público das galerias, servidores do Simpa que estão 

aqui, telespectadores da TVCâmara. Eu venho aqui para dizer ao 

Ver. Prof. Alex, que sabe que tenho o maior respeito por ele, mas, 

neste aspecto, vereador, penso diferente de V. Exa. 

Outro dia, estive nesta tribuna falando sobre a Aldeia Lumiar, V. Exa. 

não estava aqui presente, falei com o Ver. Robaina, e discordo do 

que foi dito hoje aqui, V. Exa. parece que tem um problema pessoal com o secretário 

Adriano, faz uma disputa com ele, ideologicamente pensa diferente, eu também penso 

diferente do senhor. Então, ideologicamente nós pensamos diferente. O senhor tem um 

pensamento e eu tenho outro. Agora, o senhor discorda de uma escola com uma 

metodologia premiada pela UNESCO, é bem isso, o senhor pensa diferente da UNESCO, 

do mundo, o senhor pensa com a sua ideologia e a do seu partido, que eu respeito, mas 

sou contrário. O que este governo pensa, com o que eu concordo, por isso sou Líder do 

Governo, é que nós temos que ter locais, como a Aldeia Lumiar, onde a gente está 

buscando uma metodologia que realmente não é totalmente nova, outros pensadores já 

desenvolviam este pensando, mas que hoje é uma questão que se está se buscando, 

mas ela é, sim, inovação em Porto Alegre. Por quê? Porque é uma escola é pública não 

estatal, onde pela primeira vez, no Município de Porto Alegre, se busca, Ver. Paulo Brum, 

o ensino fundamental numa escola que é financiada pelo Município, com professores 

particulares, neste caso com uma metodologia que o senhor discorda. Eu não sou um 

crítico, nem sou um grande conhecedor da área da educação para lhe dizer se a 

metodologia é melhor ou pior, mas concordo com esse sistema que a Prefeitura está 

empregando em Porto Alegre, não só na educação, mas como também na saúde, nas 

praças públicas, concessão de parques e praças, onde a iniciativa privada vai botar seu 

recursos, e Porto Alegre, na saúde, está fazendo a mesma coisa nos dois postos, na Bom 

Jesus e na Lomba do Pinheiro, onde estamos fazendo uma saúde com organizações 

sociais. A Prefeitura vai pagar pelo serviço que vai ser público, e nós achamos que vai ter 

melhor qualidade, melhor atendimento à população.  A nossa preocupação, diferente de 

V. Exa., é com o usuário do sistema e não com os profissionais e com as corporações.  

Este é o nosso grande dilema, a grande diferença: o senhor defende a corporação, não 
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defende as pessoas que usam os sistema, porque o nosso sistema de educação em 

Porto Alegre tem problema, sim, temos os professores do ensino publico de Porto Alegre 

os mais bem preparados, os mais bem pagos do Brasil, e os nossos alunos não são 

melhores, são os piores, estão lá embaixo, estão na rabeira, alguma coisa está errada. Os 

nossos professores são os que mais ganham, são os mais preparados, e o ensino não 

acontece nas nossas escolas públicas. A Prefeitura está buscando uma saída sim com 

escolas que sejam públicas, com profissionais não estatais. O senhor fala na escola 

Lumiar sem conhecer, o senhor não foi lá olhar, o senhor não foi lá acompanhar. Os 

profissionais que estão lá, são competentes, estão fazendo um ótimo trabalho sim, Ver. 

Prof. Alex Fraga, eu estive lá e conheci. Aquelas crianças são crianças carentes do 

município de Porto Alegre e recebem quatro refeições, têm acompanhamento de um tutor, 

que é um professor, tem um mestre, tem um profissional que pode ser um físico, pode ser 

um engenheiro que vai lá prestar serviço e, além disso, nós chegamos a ter três 

profissionais ao mesmo tempo em turmas com no máximo 25 alunos. Portanto, é uma 

inovação sim do município de Porto Alegre. O secretário Adriano está fazendo um 

excelente trabalho e a corporação é contrária ao trabalho do secretário Adriano porque 

ele está modificando a forma de atuação dos professores que, anteriormente, não davam 

aula. No período de aula, ficavam cuidando da merenda e contavam como hora-aula e os 

nossos alunos tinham, no mínimo, um dia e meio por semana sem aula, e o secretário 

esta fazendo os professores darem aula. Lugar de professor é na sala de aula dando aula 

para os alunos e não fora da sala de aula, por isso a corporação é contra o secretário 

Adriano, que faz um excelente trabalho na Secretaria de Educação. Portanto, nós 

estamos sim buscando inovação no sistema de educação. O secretário Adriano e todos 

os servidores da educação estão fazendo um belo trabalho, buscando novas 

metodologias para um ensino público, ensino gratuito, mas não estatal, que é o que o 

senhor defende, as corporações. Nós defendemos as crianças, os alunos e os usuários. 

Isso sim é buscar uma forma nova de trabalhar e de atuar. Por isso defendo e continuarei 

defendendo essa formula e tenho certeza de que será muito melhor para o senhor e para 

a senhora, para os seus filhos, que estão em casa, um ensino de qualidade, e eu convido 

os Vereadores que não conhecem para irem até a escola Lumiar e verão que é sim uma 

iniciativa inovadora no município de Porto Alegre, talvez não com uma metodologia 

totalmente nova, meio ambiente é sim uma excelente iniciativa. (Texto sem revisão final.) 


