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VEREADOR PROF. ALEX FRAGA (PSOL) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde, senhoras e senhores, venho à tribuna para falar em 

nome do meu partido PSOL, portanto, falo em nome dos colegas 

Karen Santos e Roberto Robaina.  Nós recentemente iniciamos mais 

um ano letivo, o ano letivo de 2020. Como é de praxe, a recepção 

dos alunos geralmente é um momento alegre, um momento de 

reencontro, um momento em que os estudantes que alçaram ou 

foram promovidos ao próximo nível de ensino reencontram os seus 

colegas, os seus professores, os novos e os antigos, e, portanto, é um reinício de jornada. 

Mas infelizmente a irresponsabilidade do secretário Adriano Naves de Brito, mais uma 

vez, deixa a desejar neste Município. Eu trouxe algumas imagens que mostram o interior 

das nossas escolas no primeiro dia de aula.  

 

(Procede-se à apresentação de PowerPoint.) 

 

VEREADOR PROF. ALEX FRAGA (PSOL): Dá para entender como é que uma escola 

pode funcionar nessa situação? Pilhas de galhos de árvores cortados durante as férias e 

não recolhidos na Restinga. A pracinha, onde as crianças brincam durante os momentos 

de recreação, tomado de mato. E, caso vocês que estão nos acompanhando pela 

TVCâmara ou os vereadores não saibam, nós temos infestação de escorpiões amarelos 

na cidade de Porto Alegre! E esse é um terreno fértil para que esses animais se 

proliferem e se espalhem. Irresponsabilidade, porque a SMED vem desmanchando os 

seus serviços prestados às escolas. Com o calor que faz ultimamente talvez alguns não 

saibam, mas o setor da SMED que fazia a manutenção dos ventiladores foi desmontado. 

A SMED não presta mais serviço de conserto às nossas escolas! A SMED antes 

encaminhava, antes do início do ano letivo, equipes para limpar as escolas, para cortar o 

mato das escolas; isso não existe mais! Só que a gente tem que aguentar aquela ladainha 

miserável do secretário de educação quando vem à Câmara de Vereadores dizendo “eu 

aumentei a verba para as escolas”, só que essa verba tem de dar conta da limpeza, da 

manutenção, do conserto, de desobstrução de esgoto, ou seja, aquele dinheiro que, 

antes, era utilizado para fins escolares, agora, tem de dar conta da manutenção estrutural 

de uma escola. É pouco. O secretário vai utilizar isso para benefício próprio dizendo 
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aumentou a verba; aumentou a verba, mas aumentou a demanda. Portanto, quanto mais 

gastos colocarem sobre os ombros de nossas escolas, menos sobrará para atender aos 

nossos alunos. Tem escolas que não conseguem comprar papel higiênico e material de 

limpeza. Por quê? Por causa disso, porque a escola tem de cortar. Acionamos o DMLU 

que se disse desautorizado a prestar o serviço de limpeza dentro das escolas. Diz que é 

com a SMED. A SMED, quando acionada, diz que é com a escola. Este governo é um 

governo canalha, é um governo irresponsável. Portanto, peço a atenção dos Srs. 

Vereadores e das Sras. Vereadoras para essa situação.  As nossas crianças estão 

abandonadas pela Secretaria Municipal de Educação. O Ver. Adeli fez uma colocação 

importante de falta de professores e professoras. Sim, e o governo, que diz que valoriza a 

educação, não valoriza coisa nenhuma. A falta de profissionais de educação é 

gigantesca. Fizemos um levantamento com as escolas da nossa rede, e, somente em 

português, faltam 720 horas, totalizando 36 professores, porque a SMED não concede 

regimes para aumentar a carga horária dos professores.  

Está esperando estourar para chamar contratados que recebem menos, que não têm 

benefícios associados a suas carreiras. Eles querem deixar tudo estourar para chamar o 

tapa-buraco.   

Em matemática, que é a menina dos olhos da Prefeitura, faltam 300 horas de professores 

em sala de aula, totalizando 15 profissionais.  Nos anos e séries iniciais, que incluem o 

período de alfabetização, faltam 57 professores no início de um ano letivo. Aquele que se 

diz gestor deixa estourar, justamente, porque não tem responsabilidade. Vamos circular 

esses dados, terei o maior prazer em levar para o Ministério Público porque alguém tem 

que fazer alguma coisa, já que o secretário Adriano não escuta a Comissão de Educação, 

não escuta os vereadores e faz o que bem entende. Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

  

 

 

 

 


