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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Este Vereador requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art. 96 do
regimento Interno deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do Município de Porto
Alegre, seja encaminhada a seguinte

 

INDICAÇÃO

Ao Senhor Prefeito Municipal, conforme segue:

 Que o Poder Executivo mantenha o ensino médio nas Escolas Liberato Salzano e Emílio Mayer, autorizando
o ingresso de novas matrículas nas referidas escolas.

 

JUSTIFICATIVA

A partir do Of. 724 de 17/05/2019, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, as Escolas Emílio
Meyer e Liberato Salzano deixaram de oferecer novas vagas para o Ensino Médio. A alegação do poder
público municipal é de que a oferta desta etapa de ensino é competência legal do governo estadual.
Entretanto, apesar da constituição e da LDB apontarem que os municípios devam atuar prioritariamente no
ensino infantil e fundamental, não há veto para que atendam também outras etapas de ensino. 

Importante reforçar, que a própria constituição define que os entes da federação devem, de forma
colaborativa, assegurar a universalização do ensino obrigatório, incluindo os três anos do Ensino Médio.
Visto que Porto Alegre possui um déficit de matrículas no ensino médio e que, pelos últimos dados
disponíveis, precisa dobrar a taxa de jovens entre 15 e 17 anos nessa modalidade de ensino para atingir as
metas dos Planos Municipal e Nacional de educação, a interrupção da oferta de novas vagas nas referidas
escolas significa grave subtração de política pública, com alto impacto social para as comunidades em que
estão inseridas. Cabe lembrar que a Escola Liberato Salzano atende por volta de 40 estudantes quilombolas.

 Na Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul – Cefor do dia 11 de maio de 2021,
realizamos uma producente reunião sobre os impactos do fechamento ou manutenção do ensino médio nas
referidas escolas municipais. Os indicativos apresentados apontam exatamente para uma demanda crescente
da necessidade de vagas no ensino médio, bem como uma necessidade das regiões manterem o contato com
a comunidade escolar, seja pela localização, seja pela relação da comunidade com as escolas. Foi também
enfrentado o tema orçamentário, que apontou que as escolas já tem a estrutura física e organizativa aptas para
manutenção, o que não traria prejuízos econômicos ao município.

Diante da disponibilidade de estrutura física e de corpo docente, o fechamento do Ensino Médio pode
contrariar o princípio de economicidade. Além disso, o único entrave para que o município mantenha o
Ensino Médio em sua rede se apresenta caso Porto Alegre tenha deixado de cumprir os investimentos
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mínimos estabelecidos pela constituição em educação ou não atenda às necessidades de sua área de
competência, o que não nos parece a realidade, tampouco expressa os posicionamentos públicos do
executivo municipal.

Ainda na reunião da Cefor, o Conselho Municipal de Educação indicou que o fim da oferta do ensino médio
nas escolas municipais supracitadas não cumpriu o regramento estabelecido na Resolução nº 017/2016, que
determina uma série de procedimentos para tanto. Os referidos procedimentos já haviam sido indicados,
inclusive, pelo Conselho, no Parecer nº 38/2019.     

Diante dos fatos narrados, encaminhamos esta indicação para apreciação do Executivo Municipal.  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
17/05/2021, às 15:40, 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 0234763 e o código CRC C1B31117.
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