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PARECER CECE

PARECER Nº: _________________. 
PROCESSO Nº: 221.00070/2021-1

A presente indicação tem por objetivo recomendar ao Poder Executivo que mantenha o pleno funcionamento
e prestação dos serviços públicos de educação de nível médio nas Escolas Liberato Salzano e Emílio Mayer. 
Senhor Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. 
Com fundamento no Artigo 39, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal, veio sob nossa relatoria, para
apreciação no âmbito das Comissões Permanentes, a indicação em epígrafe de autoria da Exma. Sra.
Vereadora Bruna Rodrigues.

I – RELATÓRIO

Está sob apreciação desta Comissão Permanente, a indicação ora em exame, que visa recomendar ao Poder
Executivo Municipal, que mantenha o pleno funcionamento e prestação de serviços públicos de educação de
Ensino Médio nas Escolas Municipais Liberato Salzano e Emílio Meyer, localizadas nos bairros Sarandi e
Medianeira, respectivamente.

Em breve síntese, a indicação explica que, desde maio de 2019, a partir de uma decisão tomada pela
Secretaria de Educação, formalizada no Ofício de número 724 daquele ano, o Município deixará de ofertar
vagas de Ensino Médio nessas duas escolas e assim, gradualmente, deixará de prestar o referido serviço
público com a extinção das turmas que estão em curso. 
Detalha que a fundamentação trazida pelo Município é a de que a oferta do ensino público de nível médio é
atribuída ao Governo Estadual, ao passo que os mesmos dispositivos de lei – Constituição Federal e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apontam como obrigação dos Municípios a oferta e manutenção de
vagas no Ensino Infantil e Fundamental.

Sustenta, entretanto, que muito embora exista disposição legal que atribua prioritariamente a
responsabilidade da oferta de vagas de Ensino Infantil e de Ensino Fundamental aos Municípios, que não
existe, em nenhum diploma legal vigente, vedação aos Municípios ofertarem vagas de Nível Médio às
comunidades que necessitem da prestação desse serviço. 
Que a Constituição Federal é clara quando estabelece que todos os entes da Administração Pública (União,
Estados e Municípios) devem atuar no sentido de ofertar uma Educação Pública de qualidade,
independentemente do nível de ensino. Destaca, por fim, que a estrutura das Escolas já é apta a prestação
desse serviço, o que não implica aumento em gastos. 
A presente indicação seguiu os ritos previstos no ordenamento desta Casa, e veio ao conhecimento e
deliberação desta Comissão a partir do Parecer elaborado pela Exma. Sra. Vereadora Mariana Pimentel, o
qual foi rejeitado por 03 votos a 02 e, assim, encaminhado a nossa relatoria para nova deliberação. É o
relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO 
Quanto à analise técnico-jurídica dos requisitos para a formalização e aprovação da Indicação em exame,
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cabe apenas destacar que se trata de um pleito legítimo, de competência desta Casa Legislativa, e que busca
atender um nobre fim: garantir educação pública aos jovens dos bairros Sarandi e Medianeira – tema
absolutamente pertinente às atividades dessa Comissão. Portanto, salvo melhor juízo, deve prosseguir sem
qualquer ressalva de natureza formal. 
O que merece maior atenção nesse caso é, evidentemente, o conteúdo da Indicação: Deve, ou não, o
Município ofertar, custear e manter vagas de Ensino Médio nas Escolas Liberato Salzano e Emílio Meyer? E,
antecipando a discussão brevemente abordada no Parecer rejeitado, deve o Município se ocupar da prestação
do ensino público de nível Médio em quaisquer escolas, sendo que sua obrigação prioritária é a da Educação
Infantil e Fundamental?

Antecipando qualquer princípio de mistério quanto a conclusão desse Parecer: Sim, o Município deve
manter, ofertar e, até ampliar (se possível) as vagas disponíveis de Ensino Médio nas Escolas Liberato
Salzano e Emílio Meyer para os jovens de Porto Alegre. Não apenas nessas escolas, mas em todas aquelas
onde for necessário e financeiramente viável.

Essa Comissão se ocupa de temas extremamente relevantes e intrinsecamente ligados ao plano de fundo da
Indicação em exame: Educação e Juventude. Não é surpresa para nenhum dos membros dessa comissão que
a cidade de Porto Alegre, conforme corretamente abordado pelo Parecer rejeitado, tem péssimos indicadores
de educação. E aí está a discordância: a solução não pode ser abandonar os investimentos e esforços
aplicados no ensino médio até então, mas sim uma revisão completa e mais abrangente dos investimentos do
Município em Educação.

Não se pode permitir, especialmente enquanto membros dessa comissão, é a aplicação de uma visão
reducionista de educação pública por parte do Executivo (e de alguns membros do Legislativo), que se limite
a enxergar números, a literalidade da lei e teses modernas de administração, elementos que pouco ou nada
tem a ofertar ao jovem que quer buscar um futuro melhor a partir da educação. Ou às milhares de famílias
batalhadoras que não tem condições de custear uma educação privada de qualidade para seus filhos.

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional são taxativas quando
estabelecem, prioritariamente, a competência aos Municípios na oferta de vagas de educação infantil e
fundamental. É verdade. Mas é verdade, também, que antes mesmo de definir áreas prioritárias de atuação de
um ou outro Ente administrativo, que se estabeleceu no Art. 6 º da Constituição, o capítulo que trata dos
Direitos Sociais, o dever do Estado (lato sensu) garantir amplo acesso à educação – não importando qual dos
entes administrativos.

O acesso amplo à educação pública é, portanto, um elemento basilar da República Federativa do Brasil. Não
atoa é o primeiro direito previsto no Rol de direitos sociais da Constituição e, ainda, dever atribuído de forma
solidária e complementar entre os entes da Federação – União, Estado e Município – pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, não podendo nenhum destes se furtar da proposição de soluções e melhorias no
atendimento das redes educacionais. Especialmente se a qualidade do serviço estiver deficitária.

Portanto, evidente que o fechamento dessas escolas para as vagas de Ensino Médio viola os princípios
basilares abordados, constitucionalmente previstos, bem como infringem outros, tais como o da
economicidade – visto que ignora os investimentos feitos até então na estrutura física dessas escolas, bem
como admissão de professores de nível médio e etc. Trata-se de um grande desperdício de recursos, bem
como um pesado golpe à juventude dessas comunidades.

Como se sabe, as vagas na rede pública estadual de ensino são escassas e, num geral, de baixa qualidade.
Com o fechamento desse serviço nessas duas escolas, o município estará contribuindo para o agravamento
desse problema que, muito embora não seja “nosso” (em termos administrativos), mas sim do Estado do Rio
Grande do Sul, tem impacto que será sentido no Município de Porto Alegre, por jovens Porto Alegrenses.

III – CONCLUSÃO

Portanto, pelo relevante fim a que se presta a presente indicação, que é o de garantir, em abrangente análise,
a participação do Município de Porto Alegre enquanto ente federativo, em todas as etapas de formação dos
seus jovens, mediante a sugestão legislativa de continuidade na prestação dos serviços de Ensino Médio
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Liberato Salzano e Emílio Meyer, é que este parecer concluí pela APROVAÇÃO da indicação formulada
pela Exma. Sra. Ver. Bruna Rodrigues.

É o parecer.

Porto Alegre, 30 de agosto de 2021.

Vereador Giovane Byl

Documento assinado eletronicamente por Giovane Luiz de Lima Junior, Vereador(a), em
30/08/2021, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0272211 e o código CRC 7CF59D78.

Referência: Processo nº 221.00070/2021-41 SEI nº 0272211

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 135/21 – CECE con�do no doc 0272211 (SEI nº  221.00070/2021-41 – Proc.
nº 0496/21 - IND nº 079), de autoria do vereador Giovane Byl, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 02 de dezembro de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 01 voto
CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação da Indicação.

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
03/12/2021, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0311446 e o código CRC 6ACFE07D.

Referência: Processo nº 221.00070/2021-41 SEI nº 0311446

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

