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FALA DA PRESIDENTA 
        
	 	 	 	 	 	 Assumi	 o	 desafio	 de	 presidir	
a Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto, Ciência e Tecnologia no meu 
primeiro mandato como Deputada 
Estadual porque a educação é minha 
principal luta e também uma das bandeiras 
mais queridas do meu partido, PDT. As 
realizações na área da educação foram um 
marco na trajetória política do meu avô, 
Leonel Brizola.  Agradeço à bancada do 
meu	partido	pela	confiança	na	 indicação	
do meu nome. 

 Destaco, em primeiro lugar, a participação e o trabalho integrado 
entre os deputados titulares dos diferentes partidos e a sociedade para atender 
todas as demandas de uma comissão técnica que tem temas tão amplos como 
educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia. Foram dois anos de trabalho, 
diálogo, debates e ajuda mútua, para que todas as tarefas que nos competiam 
fossem realizadas com a qualidade que a cidadania merece. A colaboração, 
participação popular e a parceria com diferentes instituições públicas e 
privadas são fundamentais quando se busca a melhoria da educação, cultura, 
desporto, ciência e tecnologia do nosso Estado. 

 Minha expectativa em relação aos trabalhos da Comissão era de 
desenvolver três temas prioritários: implantação do Piso Nacional para o 
Magistério; implementação da Lei Federal 11.700, que trata da Educação 
Infantil, e a luta pela instituição das Escolas de Turno Integral. Ao ler 
o relatório, concluo que fomos muito além das expectativas iniciais. 
Os três temas propostos foram debatidos com exaustão. As escolas de 
tempo integral foram debatidas em 6 audiências públicas. Foi aprovada, 
por unanimidade, a Emenda Constitucional 215/2011, que coloca a 
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implementação do tempo integral como dever do Estado. Além disso, 
o Projeto de Lei 69/2012, de minha autoria, regulamenta esta matéria. 
Foram instaladas Subcomissões de Educação Infantil e Educação 
Profissional	 com	 trabalhos	 específicos	 nestas	 duas	 áreas	 da	 educação	 e	
que apresentaram excelentes resultados de diagnóstico e proposições para 
planos	de	desenvolvimento	de	escolas	infantis	e	profissionais	no	Estado.	
 
 O Piso Nacional do Magistério dominou os debates das reuniões 
ordinárias de 2011, quando a unanimidade dos deputados foi a favor do 
pagamento do piso aos professores estaduais. A forma como se dará a 
implementação do piso, o respeito à reserva do possível em termos 
orçamentários, dentre outros, foram os temas abordados. Foi realizada 
audiência pública, com ampla participação de professores e dirigentes 
sindicais. Os deputados tiveram oportunidade de ouvir as propostas dos 
professores e contraposições às propostas governamentais. 

 Foram realizadas 68 audiências públicas, pela Comissão, que se 
fez presente nos debates entre a sociedade e o poder público, em temas 
tão diversos como plano de educação, condições físicas das escolas, escola 
de	 tempo	 integral,	 ensino	 profissional,	 educação	 infantil,	 educação	 do	
campo, escolas bilíngues, educação física nas escolas, Pedagogia Griô, piso 
nacional do magistério, ensino de Sociologia, ciclismo, prática desportiva, 
Uergs, hip-hop, planejamento familiar, uniforme escolar, Suepro, ensino 
médio, entre tantos outros. As audiências públicas foram momentos de 
mediação de problemas e encaminhamento de soluções, com mais de 
quinze mil participantes de todo o Estado.

 A Comissão também se fez presente em municípios como Caxias 
do Sul, Piratini, Santa Maria, Rio Grande, Passo Fundo, Pelotas, Piratini, 
Santa Rosa, Giruá, Novo Hamburgo, Santana do Livramento, Alvorada, 
Erechim, etc.

                 Deputada Juliana Brizola
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APRESENTAÇÃO 

 Este relatório reúne informações sobre as atividades realizadas 
pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, 
CECDCT, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nos 
anos de 2011 e 2012.  Inicialmente, são elencadas informações regimentais 
quanto	à	finalidade,	área	de	atuação,	competência	e	estrutura	das	reuniões	
ordinárias e das audiências públicas que são realizadas pelas Comissões 
Técnicas Permanentes da Casa.  Estas informações são importantes 
para compreensão das atividades que estão compiladas no relatório. 
A Comissão, em Números, traz os dados estatísticos sobre reuniões 
ordinárias realizadas, audiências públicas, temas debatidos e proposições 
aprovadas. As informações estão organizadas de forma cronológica.  

 A Escola de Tempo Integral vem em seguida, pois foi o tema 
central de seis audiências públicas presididas pela  Presidente da CECDCT, 
Deputada Juliana Brizola.  Foram convidados especialistas de todo o país, 
autoridades e comunidade escolar ,  que apresentaram as vantagens deste 
modelo de educação.  

 O relatório apresenta uma síntese dos debates e resultados  das 
audiências, bem como a Emenda Constitucional e Projeto de Lei de 
autoria da Presidente. A realização do I Fórum Internacional de Ciência 
da Mente, Cérebro e Educação é apresentada com os temas debatidos 
e palestrantes. A partir desta nova ciência, que reúne conhecimentos de 
Neurociências, Pedagogia e Psicologia, é possível compreender melhor 
a	fisiologia	do	aprendizado,	da	memória	e	do	pensar	humanos	à	luz	das	
ciências cognitivas e comportamentais. 

 Os resultados dos trabalhos da Subcomissão de Educação 
Infantil, presidida pela deputada Ana Afonso, e da Subcomissão de 
Educação	 Profissional,	 presidida	 pela	 Deputada	 Marisa	 Formolo,	 são	
apresentados em seguida onde constam dados sobre a falta de escolas 
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infantis em todo o Estado, bem como propostas para a organização da 
Educação	Profissional.			

 Na sequência, é apresentada uma síntese das Audiências Públicas 
realizadas pela Comissão, com informações sobre o tema em debate, local, 
data, presidência dos trabalhos, convidados e propostas apresentadas. As 
informações na íntegra sobre os debates podem ser acessadas através do 
site www.al.rs.gov.br. 



1
COMPETÊNCIA LEGAL
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 A CECDCT é composta por 12 Deputados titulares e integra 
as demais Comissões Parlamentares da Assembleia Legislativa.  Nos 
primeiros dois anos da 53ª Sessão Legislativa, a CECDCT foi presidida 
pela Deputada Juliana Brizola (PDT) com a Vice-Presidência do 
Deputado Alceu Barbosa (PDT) e teve como titulares os Deputados 
Adilson Troca (PSDB), Alexandre Lindenmeyer (PT), Ana Affonso (PT), 
Carlos Gomes (PRB), Catarina Paladini (PSB), Gilberto Capoani (PMDB), 
Jorge Pozzobom (PSDB), Jurandir Maciel (PTB), Luciano Azevedo (PPS), 
Mano Changes (PP) e Marisa Formolo (PT). 

 O Regimento Interno da Assembleia Legislativa estabelece a 
finalidade,	 área	 de	 atuação,	 competência	 da	CECDCT	 e	 regulamenta	 a	
realização das reuniões ordinárias e audiências públicas.

Finalidade

Art. 45 - As Comissões Parlamentares da Assembleia são:
I - permanentes: as de caráter técnico-legislativo ou especializado que têm 
por	finalidade	apreciar	as	proposições	submetidas	a	seu	exame,	sobre	elas	
deliberando	na	forma	deste	Regimento,	e	exercer	a	fiscalização	dos	atos	
do Poder Público Estadual, no âmbito dos respectivos campos temáticos;

Área de Atuação, Campos Temáticos

Art. 56 - As proposições sujeitas a exame ou votação das Comissões 
Técnicas Permanentes serão distribuídas obedecendo-se às respectivas 
áreas de atuação, quais sejam:

VII - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia 
- aspectos atinentes à educação, cultura, patrimônio histórico, 
desenvolvimento	artístico,	científico	e	tecnológico;
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Competência

 Art. 57 - Às Comissões Técnicas Permanentes, na respectiva área 
de atuação, compete:
 
 I - iniciar o processo legislativo em leis complementares e 
ordinárias, nos casos permitidos pela Constituição;

 II - emitir parecer sobre as proposições sujeitas à deliberação do 
Plenário, opinando pela aprovação ou rejeição, total ou parcial, ou pelo 
arquivamento, e, quando for o caso, formular projetos delas decorrentes;

 III - apresentar substitutivos, emendas e subemendas;

 IV - sugerir ao Plenário o destaque de parte de proposições para 
constituir projeto em separado, ou requerer ao Presidente da Assembleia a 
anexação de proposições análogas;

 V - requisitar, por intermédio de seu Presidente, diligências sobre 
matéria em exame;

 VI - discutir e votar projetos de lei e decretos legislativos, 
excetuados os:
 a) de lei complementar;
 b) de código;
 c) de iniciativa de Comissão;
 d) em regime de urgência;
 e) com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça;
 f) de iniciativa popular;
 g) de leis orçamentárias;
 
 VII - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
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 VIII - promover estudos, pesquisas e investigações sobre 
problemas de interesse público, relacionados com a sua competência;

 IX - receber petições, reclamações ou representações de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas;

 X - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão para 
prestar informações, obedecido ao rito previsto nos §§ 2º ao 5º do art. 262-B; 

 XI - apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Reuniões Ordinárias 

 Art. 59 - As reuniões somente serão iniciadas com a presença de, 
no mínimo, um quarto dos integrantes da Comissão. 

 § 5º - Os trabalhos desenvolver-se-ão na seguinte ordem:
	 I	–	aprovação	da	ata	da	reunião	anterior,	ressalvado	o	direito	de	retificá-la;	
 II - leitura do expediente, compreendendo:
 a) resumo da correspondência recebida;
	 b)	relação	das	proposições	recebidas,	fixando-se,	quando	for	o		
caso, o prazo para os membros da Comissão apresentarem emendas;
 c) relação dos expedientes distribuídos, nominando-se os relatores;

 III - conhecimento de matérias da alçada da Comissão não 
relacionadas nas alíneas do inciso IV; 

 IV - Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação: 
 a) dos relatórios; 
 b) dos pareceres; 
 c) das proposições que dispensarem o exame pelo Plenário da Assembleia; 
 d) dos requerimentos; 
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 V - assuntos gerais. 
 Da Secretaria de Comissão Técnica Permanente.

Audiências Públicas 

 Art. 262 A - Cada Comissão poderá realizar, isoladamente ou 
em conjunto com o Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, 
audiência pública com entidade da sociedade civil para instruir matéria 
legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse 
público relevante, atinentes à sua área de atuação, mediante proposta de 
qualquer Deputado ou a pedido de entidade interessada. 



2
A COMISSÃO EM NÚMEROS
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A Comissão reuniu-se ordinariamente às terças-feiras tendo apreciado 
todas as matérias de expediente, matérias de alçada da Comissão e matérias 
da ordem do dia. 

Atividades realizadas Número
Reuniões Ordinárias 77

Audiências Públicas 68

Reuniões, apresentações, atos públicos 170

Memorandos expedidos 162

Atas 145

Subcomissões 02

Proposições apreciadas 36

Ofícios expedidos 455

Requerimentos votados 95

Publicações 
Relatórios 
Separatas 
Boletins 

5.000
10.000
10.000
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2.1  REUNIÕES ORDINÁRIAS

Ano de 2011     Ano de 2012
Fevereiro

Reunião: 22 Reuniões: 07, 14 e 28
Matérias Votadas:
Requerimentos: 1, 2 e 3
Projeto de Lei 438/2007
Projeto de Lei 150/2011
Projeto de Lei 183/2011

Março
Reuniões: 01, 15, 22 e 29
Matérias Votadas:
Requerimentos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 e 12
Projeto de Lei 151/2009; 

Reuniões: 06, 13, 20 e 27
Matérias Votadas:
Requerimentos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 
Emenda à Constituição 209/2011
Projeto de Lei 77/2011
Proposta de Emenda à Constituição 209/2011

Abril
Reuniões: 05, 12, 19 e 26
Matérias Votadas:
Requerimentos: 13 e 14

Reuniões: 03, 10, 17 e 24
Matérias Votadas: 
Requerimentos: 13, 14 e 15 
Projeto de Lei 228/2011
Projeto de Lei 340/2011

Maio
Reuniões: 03, 10, 17, 24 e 31
Matérias Votadas: 
Requerimentos: 15, 16, 17, 18, 19 e 67

Reuniões: 08, 15, 22 e 29
Matérias Votadas:
Requerimentos: 16, 17, 18, 19,  20, 21, 22 e 23
Projeto de Lei 340/2011

Junho
Reuniões: 07, 14, 21 e 28
Matérias Votadas:
Requerimentos: 22, 23 e 24
Projeto de Lei 70/2001

Reuniões: 05, 12, 19 e 26
Matérias Votadas: 24
Requerimentos:
Projeto de Lei 403
Projeto de Lei 387/2011

Julho
Reuniões: 05 e 12
Matérias Votadas:
Requerimentos: 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 e 32
Projeto de Lei 77/2011

Reuniões: 03 e 10
Matérias Votadas:
Requerimentos: 
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Agosto
Reuniões: 02, 09, 16, 23 e 30
Matérias Votadas:
Requerimentos:33, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41 ,42, 43, 44, 45, 46 e 51

Reuniões: 07, 14 e 21
Matérias Votadas:
Requerimentos:  25, 26 e  27

Setembro
Reuniões: 06, 13, 27
Matérias Votadas:
Requerimentos: 48, 49 e 50 

Reuniões: 04, 11, 18 e 24
Matérias Votadas:
Requerimentos: 28, 29, 30
Projeto de Lei 12/2009
Projeto de Lei 61/2012

Outubro
Reuniões: 04, 11, 18
Matérias Votadas:
Requerimentos: 51,52, 53, 54, 55, 56 e 67

Reuniões: 09, 16, 23 e 30
Matérias Votadas:
Requerimentos:
Projeto de Lei 10/2012
Projeto de Lei 80/2012
Projeto de Lei 437/2011

Novembro
Reuniões: 01, 08, 22 e 29
Matérias Votadas:
Requerimentos: 57, 58, 59 e 60
Proposta de Emenda à Constituição 
2015/2011
Projeto de Lei 124/2009
Projeto de Lei 150/2008

Reuniões: 06, 13, 20 e 27
Matérias Votadas:
Requerimentos: 31 e 32
Projeto de Lei 67/2012

Dezembro
Reuniões: 06, 13 e 20
Matérias Votadas:
Requerimentos: 61, 62 e 63
Projeto de Lei 50/2008
Projeto de Lei 150/2011
Projeto de Lei 183/2011
Projeto de Lei 238/2011
Projeto de Lei 438/2007

Reuniões: 04, 11 e 18
Matérias Votadas:
Requerimentos:33, 34 e 35
Projeto de Lei 64/2012
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2.2   AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM 2011

 AP 01 - 05-04-11 – REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 
ESTADO -  diagnóstico da situação atual da Rede Pública de Ensino 
do Estado, bem como as políticas previstas e o Plano de Trabalho da 
Secretaria para o período de Governo compreendido entre 2011 a 2014.

 AP 02 - 05-04-11 - ESCOLAS TÉCNICAS - as condições em 
que se encontram as Escolas Técnicas da Rede Estadual de Ensino do 
Estado do Rio Grande do Sul.

 AP 03 - 26-04-11 – AUTISMO - com o objetivo de tratar sobre 
o tema do Autismo.

 AP 04 – 13-05-11 – CULTURA AFRO-BRASILEIRA - tratar 
das ações necessárias à aplicação da Lei Federal nº 10.639/2003, que inclui 
no	 currículo	 oficial	 da	 Rede	 de	 Ensino	 a	 obrigatoriedade	 da	 temática	
“história e cultura afro-brasileira”.

 AP 05 - 31-05-11 – UFCSPA -  abordar a recente condenação da 
reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - 
UFSCPA e sua permanência no cargo.

 AP 06 -  07-06-11 - FORÇA SINDICAL -  apresentação de ações 
na área da Educação Ambiental efetivadas pela Secretaria de Educação, 
CEEE, CORSAN, EMATER e outros organismos estaduais, por ocasião 
da Semana do Meio Ambiente.

 AP 07 - 14-06-11 – SOCIÓLOGOS - a obrigatoriedade do 
ensino	de	Sociologia	e	Filosofia	no	Ensino	Médio.

 AP 08 - 21-06-11 – UERGS	-	discutir	as	dificuldades	enfrentadas	
pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS).
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 AP 09 - 05-07-11 – ULBRA -  audiência pública para que o Reitor 
da Universidade Luterana do Brasil, Senhor Marcos Fernando Ziemer, 
apresente o Plano de Reestruturação da ULBRA.

 AP 10-16-08-11 - UNIFORME ESCOLAR - discutir a 
implantação do uso de uniforme escolar na rede pública de ensino, tendo 
em vista o PL 92/2011.

 AP 11 - 19-08-11 - ANGELINA BELIA -  discutir à construção 
do prédio próprio do “Instituto Estadual de 1º e 2º Graus Professora 
Angelina Belia”. 

 AP 12 - 12-09-11 - MEIA-ENTRADA -  para debater o Projeto 
de Lei nº 263/2011, de autoria do Deputado Cassiá Carpes (PTB), que 
dispõe sobre os benefícios aos estudantes para o acesso a eventos culturais 
e	esportivos	e	 tratar	 sobre	os	avanços	e	dificuldades	na	 implementação	
da Lei 13.104/08, que instituiu a meia-entrada estudantil nas atividades 
culturais, no Estado do Rio Grande do Sul.

 AP 13 - 13-09-11 - UNIFORME ESCOLAR -  para tratar 
das	 dificuldades	 encontradas	 pelas	 escolas	 na	 aquisição	 de	 produtos	
alimentícios provenientes da agricultura familiar conforme a lei Federal nº 
11.947/2009.

 AP 14 - 19-09-11 – PIRATINI -  para discutir a possibilidade de 
declarar as carreiras de cavalos em cancha reta como Patrimônio Histórico 
e Cultural do Rio Grande do Sul.

 AP 15 - 27-09-11 - PNE PRONATEC -  para discutir a questão 
do Plano Nacional de Educação – PNE, que se encontra em debate no 
Congresso Nacional e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego – PRONATEC, integrando o planejamento dos trabalhos da 
Subcomissão	para	tratar	da	Educação	Profissional	no	Rio	Grande	do	Sul.
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 AP 16 - 30-09-11  –  ETI Santa Maria -  para discutir as ações necessárias 
para a implementação das Escolas de Tempo Integral na rede de ensino do 
Estado do Rio Grande do Sul; assim como, debater a PEC nº 215/2011 que 
estabelece ser dever do Estado prover meios para que, progressivamente, seja 
oferecido horário integral aos alunos do ensino fundamental.

 AP 17 - 03-10-11 - UERGS CIDREIRA -  para tratar sobre a 
manutenção do polo de ensino da UERGS em Cidreira.

 AP 18 - 04-10-11 – CICLISMO -  para abordar o assunto Ciclismo: 
as	dificuldades	e	os	desafios	do	ponto	de	vista	esportivo	e	logístico.

 AP 19 - 21-10-11 – ETI - Pelotas -  para discutir as ações necessárias 
para a implementação das Escolas de Tempo Integral na rede de ensino do 
Estado do Rio Grande do Sul, assim como, para debater a PEC nº 215/2011 
que estabelece ser dever do Estado prover meios para que, progressivamente, 
seja oferecido horário integral aos alunos do ensino fundamental.

 AP 20 - 04-11-11 – COMUNG -  para tratar sobre o papel da 
Educação Superior no Desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

 AP 21 - 08-11-11 - PRÁTICA DESPORTIVA -  audiência 
pública para debater Políticas para Prática Esportiva nas Escolas Estaduais.

 AP 22 - 10-11-11 - HIP HOP - abordar a questão da 
implementação da Lei 13.043, que institui a Semana Estadual do Hip 
Hop no Rio Grande do Sul.

 AP 23 - 18-11-11 – ETI  ALVORADA -  para discutir as ações necessárias 
para a implementação das Escolas de Tempo Integral na rede de ensino do 
Estado do Rio Grande do Sul, assim como para debater a PEC nº 215/2011 
que estabelece ser dever do Estado prover meios para que, progressivamente, 
seja oferecido horário integral aos alunos do ensino fundamental.
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 AP 24 - 21-11-11 - EXAME DE PROEFICIENCIA MÉDICA 
-  para discutir os Projetos de Lei nº 650/2007, 999/2007 e 6867/2010, 
que tramitam na Câmara dos Deputados, e versam sobre a autorização aos 
conselhos	de	medicina	e	de	profissionais	de	saúde	de	aplicabilidade	de	exame	de	
proficiência/avaliação	como	condição	para	o	registro	profissional	e	o	exercício	
da	profissão	de	médico	e	demais	profissionais	de	saúde.

 AP 25 - 22-11-11 - ELEIÇÕES NA ESCOLAS - para  discutir a 
possibilidade de transferência das eleições para as direções das escolas estaduais.

 AP 26 - 25-11-11 – ETI PASSO FUNDO -  para debater as Escolas 
de Tempo Integral e o projeto de lei n.º69/2012 de  autoria desta deputada, que 
regulamenta o inciso VI do artigo 199 da Constituição Estadual   e  estabelece 
que o Estado deve prover meios para que, progressivamente, seja oferecido 
horário integral aos alunos do ensino fundamental.

 AP 28 - 29-11-11 -SINPRO - para análise e discussão do trabalho 
extraclasse desenvolvido pelos professores do ensino privado do Rio 
Grande do Sul.

 AP 29 - 25-11-11 – ETI CAXIAS DO SUL - para discutir as ações 
necessárias para a implementação das Escolas de Tempo Integral na rede de 
ensino do Estado do Rio Grande do Sul; assim como, debater a PEC nº 215/2011 
que estabelece ser dever do Estado prover meios para que, progressivamente, 
seja oferecido horário integral aos alunos do ensino fundamental.

 AP 30 - 16-12-11 - PISO NACIONAL - para tratar da aplicação da Lei 
n°	11.738	que	dispõe	sobre	a	instituição	do	piso	nacional	para	os	profissionais	
do magistério público da Educação Básica.
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2.3  AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM 2012

 AP 01 - 20-03-12 – SOCIÓLOGOS -  para discutir a implementação 
da Sociologia no Ensino Médio da Rede Estadual de Educação e obter 
informações sobre o número de professores de Sociologia na rede pública, 
quantos destes são formados em Ciências Sociais, entre outros dados.

 AP 02 - 27-03-2012 – SUEPRO - com o objetivo de esclarecer 
a intenção da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul 
de	extinguir	a	SUEPRO	–	Superintendência	da	Educação	Profissional	e	
instituir	uma	coordenação	específica	para	substituí-la.

 AP 03 - 24-04-12 – ANHANGUERA - para tratar do alto número 
de demissões de docentes efetuadas pela Anhanguera Educacional.

 AP 04 - 25-05-12 - PEDAGOGIA GRIÔ - para tratar de 
proposições relativas à Pedagogia Griô para estruturação de anteprojeto 
de lei estadual,  bem como, discussão do Projeto de Lei 1786/2011-Lei 
Griô, que tramita no Congresso Nacional, relativo a esta matéria.

 AP 05 - 29-05-12 – PROUNI - para tratar  do PRoUni/RS 
com o objetivo de ampliar o público alvo, através de jovens vindos do 
ProJovem, Protejo, EJA e outros, nos termos do projeto de lei que institui 
o Programa Universidade para Todos no Rio Grande do Sul. 

 AP 06 – 31-05-2012 – EDUCAÇÃO NO CAMPO - tratar da 
educação	no	campo	e	das	dificuldades	enfrentadas	pelos	jovens	que	vivem	no	
meio	rural	no	que	tange	ao	acesso	a	uma	educação	qualificada	e	voltada	as	suas	
necessidades. Também irá tratar das iniciativas governamentais no tocante à 
educação no campo e para pensar possíveis alternativas para solucionar os 
impasses vivenciados pelas comunidades escolares do meio rural.
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 AP 07  -  04-06-12 – SURDOS - para tratar  da educação de 
surdos no Estado do Rio Grande do Sul.

 AP 08 - 05-06-12 - MAR DE DENTRO - para tratar do Mar de 
Dentro, Educação Ambiental, rumo ao RIO + 20. 

 AP 09 - 11-06-2012 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 
- audiência pública para debater as Escolas de Tempo Integral e o 
projeto de lei n.º69/2012 que regulamenta o inciso VI do artigo 199 
da Constituição Estadual e estabelece que o Estado deve prover meios 
para que, progressivamente, seja oferecido horário integral aos alunos do 
ensino fundamental.

 AP 10 - 19-06-12 - EDUCAÇÃO INFANTIL - para debater a 
educação infantil na rede privada de todo o estado, quanto aos aspectos de 
falta de autorização dos conselhos de educação para o seu funcionamento 
e as precárias condições físicas e de trabalho destas escolas. A audiência 
foi solicitada pelo SINPRO, com o objetivo de ouvir as partes envolvidas 
e buscar soluções para a melhoria da qualidade da educação infantil.

 AP 11 - 26-06-12 – EMPRESAS STARTUP - debater as 
empresas “startup”, ou seja, empresas ainda em fase de constituição, com 
atividades ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento de ideias inovadoras e 
que ofereçam a possibilidade de rápido crescimento e geração de lucros. 

 AP 12 - 28-06-2012 - ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL 
- debater alternativas para aumentar a oferta de vagas de ensino médio e 
ensino	técnico	profissionalizante	na	região	leste	de	Porto	Alegre,	em	especial	
nos bairros São José, Partenon e Lomba do Pinheiro, visando a permanência 
dos jovens nas escolas próximas aos seus locais de trabalho e moradias.

 AP 13  –  06-08-2012 – NEUROEDUCAÇÃO - para tratar da 
Neuroeducação – Ciência da Mente, Cérebro e Educação.
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 AP 14 – 17-09-2012 – PLANEJAMENTO FAMILIAR - do 
planejamento familiar, com o objetivo de avaliar as ações pedagógicas e de 
educação sobre o assunto, com base na Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. 

 AP 15 – 18-09-2012 – EEEM ALFREDO RODRIGUES - para 
debater a construção do novo prédio da Escola Estadual de Ensino 
Médio Alfredo Ferreira Rodrigues, localizada no bairro Povo Novo na 
cidade de Rio Grande.

 AP 16 – 24-09-2012 – Prática da Educação Física - para debater 
a obrigatoriedade do professor de educação física nas séries iniciais da 
educação básica do Estado.

 AP 17 - 29 04-12-2012 - CALENDÁRIO ESCOLAR 2014 - 
debater o calendário escolar de 2014, tendo em vista as adequações ao art.64 
da Lei Geral da Copa, que determina que o encerramento das atividades 
letivas do primeiro semestre do ano  abranjam todo o período entre abertura 
e encerramento da copa, que será de 12 de junho a 13 de julho de 2014.

 AP 18 - 14-12-2012 – EDUCAÇÃO NO CAMPO 

 AP 19 – 17-12-2012 – SEGURANÇA NO CAMPUS DA UFRGS 

 AP 20 – 18-12-2012 –  AUTONOMIA FINACEIRA DAS 
ESCOLAS - para debater o atraso no repasse da parcela da autonomia 
financeira	das	escolas.	



3
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
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 Deputada Juliana Brizola
Presidente CECDCT

 O comprometimento com a educação pública democrática e de 
qualidade sempre foi a maior marca do PDT. Leonel Brizola fez isso, e 
a pregação da Escola de Tempo Integral transformou-se na síntese de 
nossas bandeiras. É o grande diferencial em relação às demais visões 
educacionais, tanto é assim que o projeto anteriormente combatido e 
criticado é hoje quase uma unanimidade nacional. 

 O próprio Plano Nacional de Educação 2011-2020, em tramitação 
no Congresso Nacional, prevê, até 2020, que 50% das crianças que cursarem 
o Ensino Fundamental deverão ser atendidas em Tempo Integral.

 Sendo assim, defender a implantação da Escola de Tempo 
Integral é tarefa prioritária de todos que têm comprometimento com 
mudanças estruturais na sociedade atual. As novas gestões públicas, para 
verdadeiramente avançarem no processo educacional, não podem se 
eximir de colocar em prática este modelo educacional.
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 Temos a clara consciência de que foram criados tipos e marcas 
referentes ao tema educacional, dando-lhes diversos nomes e rótulos. A 
criação desses estereótipos nada mais é do que negar a existência original 
do projeto, uma frustada tentativa de confundir a sociedade.

 Acompanhamos a implantação de outros projetos similares, 
que se contrapõem às ideias de Brizola e Darcy, e entendemos que se 
apresentam	de	forma	incompleta	para	resolução	final	de	nossos	problemas.	
No entanto, é bem verdade que alguns deles cumprem um primeiro passo, 
mas a nossa educação não pode ser feita de primeiros passos, precisamos 
dar continuidade e seguir em frente.

 O gestor público compromissado com a causa, deve assumir a 
responsabilidade de fazer e, para tanto, deve realizar investimentos para 
implantar o projeto. Pois, sem a destinação orçamentária da administração, 
o comprometimento não passará de retórica e de promessa eleitoral.
 
 Esta é nossa causa e compromisso maior, esse é o legado brizolista. 
Foi assim que apresentamos uma emenda à Constituição que determina 
que o Estado implante, de forma progressiva, a Escola de Tempo Integral. 
Conquistamos o apoio de outros 44 deputados e realizamos Audiências 
Públicas em diversos municípios do interior gaúcho: Pelotas, Passo Fundo, 
Santa Maria, Caxias do Sul, entre outros. Ocasião em que foram ouvidos 
professores, acadêmicos, educadores, pedagogos, vereadores, prefeitos, 
secretários de educação e a sociedade em geral. Todas as bancadas foram 
escutadas, e este trabalho culminou na aprovação unânime da emenda 
pelo plenário da Assembleia.

 Com a promulgação da Emenda nº 62/2012, protocolamos 
Projeto de Lei Complementar que regulamenta a implantação da Escola 
de	Tempo	 Integral,	fixando	o	prazo	de	 até	10	 anos	para	que	o	Estado	
ofereça, no mínimo, 50% das matrículas em tempo integral para os alunos 
do Ensino Fundamental. Essa iniciativa vai assegurar que as aulas sejam 
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ministradas nos turnos da manhã e da tarde, com jornada mínima de 
sete horas, garantindo, ainda, quatro refeições diárias aos alunos. Além 
de dotar a escola de instrumentos tecnológicos geridos por uma equipe 
multiprofissional,	 composto	de	professores,	 pedagogos	 e	 nutricionistas,	
enfim,	nos	moldes	idealizados	por	Darcy	Ribeiro	e	Leonel	Brizola.

 Prevendo a aprovação, quando relatamos o PPA - Plano Plurianual – 
destinamos uma Emenda Orçamentária no valor de R$ 75 milhões para fazer 
frente aos investimentos com a implantação da Escola de Tempo Integral.

 Assim, acreditamos termos criado as condições para a 
implementação das Escolas de Tempo Integral no Rio Grande do Sul, 
muito embora sabemos que mais do que leis, orçamento e retórica, 
precisamos de vontade política de nossos gestores para, de fato, mudar a 
realidade de nossa educação. Esperamos tê-lo sensibilizado.
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3.1 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE 
ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 

              A Escola em Tempo Integral 
foi o tema central de seis 
Audiências Públicas, presididas 
pela Deputada Juliana Brizola 
(PDT) que aconteceram nas 
cidades de Pelotas, Passo Fundo, 
Caxias do Sul, Santa Maria, 
Alvorada e Porto Alegre.  

  Participaram das audiências 
deputados, prefeitos,  secretários 
de educação, vereadores, 
professores, diretores de escolas, 
integrantes da comunidade escolar 
e público em geral. 

 Foram convidados para os debates especialistas nacionais em 
educação em tempo integral como Rita Gatiboni, Lia Faria e Herb Carlini. 

 A Ex-Secretária de Educação do RJ, professora Lia Faria, que 
atuou junto com o professor Darcy Ribeiro no processo de implantação 
dos Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) naquele Estado, 
esteve presente nas audiências públicas de Caxias do Sul e Porto Alegre. O 
Secretário de Educação do município de Santa Bárbara d’Oeste (SP), Herb 
Carlini, esteve nos debates de Porto Alegre. 

 Nas audiências, a Deputada Juliana falou sobre a sua emenda à 
Constituição, PEC 215/ 2011, aprovada pela ampla maioria dos deputados, 
que obriga o Estado a prover meios para que, progressivamente, seja 
oferecido horário integral aos alunos do ensino fundamental do RS.  
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 Também mencionou o Projeto de Lei de sua autoria que propõe 
a regulamentação, Projeto de Lei 69/2012. Segundo a parlamentar, “a 
educação precisa passar a ser vista pelos governos como investimento e 
não como gasto”.  Citou, como exemplo, o trabalho realizado por seu 
avô, o Ex-Governador Leonel Brizola, que criou as Brizoletas no Estado 
e os Cieps no Rio de Janeiro. Citou ainda Alceu Collares, Ex-Governador 
gaúcho, que no seu governo também se empenhou pela educação no RS.

 O Secretário de Educação de Santa Bárbara d’Oeste, em São 
Paulo, Herb Carlini, falou sobre a sua trajetória de mais de 20 anos na 
luta pela educação em tempo integral. Carlini apontou diferenças entre 
programas temporários de educação integral e um projeto abrangente 
de escola pública em tempo integral. Segundo Carlini, “não é possível 
que metade da escola funcione em tempo integral e a outra metade não. 
O projeto deve abranger a totalidade dos alunos e prever uma unidade 
curricular”.

 A professora Lia Faria, doutora em Educação, destacou a 
trajetória de Leonel Brizola e comemorou a atuação dos três netos do Ex-
Governador que hoje se empenham em defender a bandeira da educação 
no Brasil. Criticou aqueles que procuram apagar esta parte da história. A 
educadora frisou que o Rio Grande do Sul possui uma herança e precisa 
resgatá-la, “fala-se que é caro, mas gastamos fortunas com carros blindados 
para ocupar as comunidades, mas quem é que está nas comunidades? Os 
alunos fora dos Cieps. O fracasso da educação”. Destacou ainda que 
“entre os aspectos valorizados pela educação em tempo integral, estão a 
interdisciplinaridade e a formação do cidadão para o mundo”.   Lia Faria 
também sugeriu que o Brasil aproveite a presidência de François Hollande, 
na França, para estreitar laços com o país e se espelhar no modelo de 
educação francês.  “A França, diferentemente de qualquer outro país, 
coloca a escola pública no centro da sua identidade”. No encerramento 
do debate foi sugerida a criação de uma Frente Parlamentar pela Educação 
em Tempo Integral, a ser criada aqui no Estado.
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Câmara Municipal de Pelotas, 30-09-2011

 Convidados: Deputada Miriam Marroni; Presidente da Câmara 
Municipal de Pelotas, vereador Eduardo Leite; o titular da 5ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE), Círio Almeida; o professor da Universidade 
Católica de Pelotas, Marcus Cunha; a representante do Ministério da 
Educação, Eliane Fonini; e o Secretário Municipal da Educação de Pelotas, 
Cássio Furtado.

 Nesta audiência foram apresentadas as experiências locais em 
escolas de tempo integral, bem como, foi feita a defesa da implantação 
progressiva, pelo sistema público de educação, das escolas de tempo 
integral como forma de alcançar educação de qualidade para todos, quanto 
aos aspectos pedagógicos, sociais, culturais e de conhecimento geral. 
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Câmara Municipal de Santa Maria, 21-10-2011 

 Convidados: Deputado Jurandir Maciel; Deputado Jorge 
Pozzobom; Antônio César de Souza, Coordenador adjunto 8ª CRE; 
Ademar Pozzobom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria; João 
Roth, secretário municipal de Educação; Rita Gatiboni, professora.

 Os convidados e as autoridades presentes foram unânimes quanto 
a importância que as escolas de tempo integral podem ter para elevar os 
índices da educação brasileira, pois o horário estendido poderá atender as 
crianças	que	apresentam	dificuldades	de	aprendizado.	

 A professora Rita Gatiboni, como militante do PDT, falou que 
quando Darcy Ribeiro discutiu a proposta para a educação com Leonel 
Brizola, queria contrapor a escola minimalista. Toda a proposta pedagógica foi 
pautada na construção de uma proposta diferente da escola existente, que no 
Rio de Janeiro equivalia a menos que um turno de aula. Podemos ter escolas 
de tempo integral e alunos de tempo integral. A proposta do governo federal 
diverge da nossa, porque fragmenta e vai ao encontro do estado neoliberal. Na 
nossa proposta, todo o aprendizado  converge para dentro da 
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escola. Para nós, a inclusão das classes populares em escolas ampliadas e de 
qualidade, faz parte do modelo desenvolvimentista do trabalhismo. 

 A proposta de atividades fora da escola no turno inverso não 
é nossa. Propomos que o Estado supra na sua integralidade a educação 
dentro da escola. O embasamento sociológico de Darcy Ribeiro foi de 
que a atual lógica da escola pública é contrária ao aluno popular, porque 
entende que ele já vem instruído da família. É necessário que escola seja 
de tempo integral para que o aluno se aproprie do mundo letrado, para ser 
incluído no processo civilizatório ocidental. 

 A primeira coisa que deve ser feita é destruir com essa lógica 
perversa, da repetência e da evasão. A proposta de Darcy Ribeiro previa 
progressão contínua sem reprovação, mas com avaliação externa. A proposta 
traz a comunidade para dentro da escola, e não o contrário. O CIEP tem 
uma proposta política porque tem uma concepção de Estado. É difícil 
defender hoje a escola de tempo integral pela lógica mercantil. Um governo 
que se diz a favor da educação não paga o piso nacional do magistério.  

 As outras correntes que propõem mudanças de método não têm 
concepção sociológica e proposta de Estado. O acesso à escola é universal, 
mas pela baixa qualidade e por falta de clareza no modelo educacional, 
mesmo no turno estendido, continuamos vendo os baixos índices de 
avaliação da nossa educação.
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Câmara Municipal de Passo Fundo, 25-11-2011 

 Convidados: deputado Gilberto Capoani; deputado Basegio; 
Aírton Lângaro Dipp, prefeito de Passo Fundo/RS; Luiz Miguel Scheis, 
presidente da câmara de Vereadores de Passo Fundo; Marlene Silvestrin, 
7ª CRE de Passo Fundo; Vera Vieira, Secretaria Municipal de Educação 
de Passo Fundo e o Prof. Herbet Carlini, secretaria de educação de São 
Miguel do Oeste. 

 Herb Carlini fez uma retrospectiva histórica da evolução das 
escolas de tempo integral no Brasil, que vem desde a década de 50. Falou 
também da importância das políticas educacionais que Leonel Brizola 
implantou no Estado e no Rio de Janeiro, quando foi governador. Foram 
momentos em que a educação foi tratada como investimento na melhoria 
de vida das classes populares.
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Câmara Municipal de Caxias do Sul, 08-12-2011 

 Convidados: Deputado Alceu Barbosa; Ernani Heberle, Prefeito 
de Flores da Cunha; Secretário de Educação de Caxias do Sul, Edson da 
Rosa; Coordenadora adjunta da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, 
Carla Sutil; Professora Lia Faria, diretora da Faculdade de Educação da 
UFRJ do Rio de Janeiro/RJ. 

 A professora Lia Faria falou da sua luta pela educação e  tempo 
integral  desde o primeiro governo de Leonel Brizola no Rio de Janeiro 
em 1982. Sob o comando de Darcy Ribeiro foi construída uma proposta 
totalmente nova para  a educação. Foram feitos investimentos públicos 
maciços em materiais didáticos, formação de professores, construção 
de novas escolas e ampliação do tempo na escola.  Isto culminou com 
a proposta dos CIEPS implantados no  segundo governo de Brizola, 
quando foram construídos mais de 500 CIEPS, que ainda hoje mostram 
que o trabalhismo tem um compromisso com a educação de qualidade 
para as classes populares. 
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Câmara Municipal de Alvorada,  18-12-2011 

 Convidados: Giovanni dos Santos, Vice-prefeito de Alvorada; 
Luciano Rodrigo da Silva, representando a 28ª CRE; Prof. Daniel, 
representa o Presidente da Câmara, Alexandre Godoy, Secretario de 
Cultura e Esporte de Viamão/RS; Maria de Lourdes, secretaria de 
educação de Alvorada e Rita Gatiboni, professora.

 Também em Alvorada foram mostradas as experiências 
municipais	 que	 já	 incluem	 as	 escolas	 de	 tempo	 integral,	 com	 reflexos	
positivos no aprendizado, na melhoria da qualidade de vida das crianças, 
na alimentação, proteção, cuidado, e não exposição à violência.
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Sala João Neves da Fontoura, Plenarinho, 11-06-2012

 Convidados: Afonso Motta, Secretário do Gabinete dos Prefeitos; 
Neuza Canabarro, Ex-Secretária Estadual de Educação e vereadora de 
Porto Alegre; Lícia Peres, advogada e socióloga; Fátima Eller, Secretária 
de Educação de Giruá; Janice Nunes, Secretária de Educação de Alvorada; 
Peri Coelho; Cláudio Janta da Força Sindical; Paparico, prefeito de São 
João da Urtiga; Cláudio Luiz Correa da Silva, Delegado da Delegacia 
Regional do Trabalho, Neiva Lazarotto do Sindicato – CPERS; José 
Valdir, representante da Secretaria Estadual de Educação, Bruno Contursi, 
Ademir Piske.

 Diversas autoridades manifestaram seu reconhecimento à 
proposta dos CIEPS, como forma de implantação de educação de 
qualidade para as classes populares. Os novos modelos de ampliação de 
tempo na escola e as propostas de aprendizado em outros espaços, fora 
da escola, não vem desta trajetória. É preciso que as novas propostas de 
escolas de tempo integral contemplem o modelo exitoso implantado nos 
CIEPS e nos CIEMS.



4
FÓRUM INTERNACIONAL 
DE CIÊNCIAS DA MENTE, 
CÉREBRO E EDUCAÇÃO
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Deputada Juliana Brizola,
Presidenta da CECDCT

 
 O I Fórum Internacional de Ciência da Mente, Cérebro e Educação 
foi promovido pela CECDCT e contou com as importantes parcerias 
da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Sociedade 
Brasileira de Neurociências e Educação, da Fundação Universidade de Rio 
Grande - FURG e do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do 
Sul - Sinepe/RS. O requerimento da audiência de autoria da Presidente da 
Comissão, Deputada Juliana Brizola (PDT), por acreditar que se trata de 
um	assunto	relevante	e	atual	na	área	da	educação.	Isso	ficou	plenamente	
comprovado pela participação de professores de todas as regiões do 
estado e do país, além da presença de estudiosos do exterior. Cerca de 
1.500 participantes tiveram acesso ao Fórum com entrada franca. 
 
 O evento foi presidido pelo Deputado Jurandir Maciel (PTB), 
e em sua primeira edição, destacou-se como um dos mais importantes 
eventos realizados na Assembleia em 2012, com grandes chances de se 
tornar uma tradição na Casa.

 O objetivo do Fórum foi apresentar a união dos estudos das 
áreas de Educação e Neurociências. O objetivo também foi proporcionar 
aos educadores uma visão sobre os princípios que guiam essa nova área 
interdisciplinar, em que a Pedagogia, a Psicologia e as Neurociências 
atuarão em conjunto, visando a uma melhor compreensão dos processos 
de ensino e de aprendizagem. 

 Dentre as Conferências, destacam-se “As ciências Cognitivas e 
a Educação”, ministrada pelo professor da USP, Hamilton Haddah, que 
falou da necessidade de unir escola e pesquisa. Segundo o conferencista, 
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“algumas pessoas estão perguntando se está na hora de juntar 
neurociência e educação. O ceticismo é importante para a ciência, pois traz 
questionamentos. A ponte entre a psicologia da educação e a neurociência 
já existe há bastante tempo. Acredito que vamos juntar ciência e educação 
quando	sairmos	do	 laboratório	e	fizermos	pesquisa	cientifica	dentro	da	
escola”.
 O tema “Neuroeducação: novos caminhos para uma pedagogia 
do século XXI” abordado pelo professor da UFRJ, Alfred Sholl-Franco, 
relacionou a tecnologia e o acesso à informação dos alunos baseado nos 
dados atuais da educação infantil no Rio de Janeiro. 

 Entre as palestrantes estava a Ph.D. Tracey Tokuhama-Espinosa. 
Com mais de 20 anos de experiência de ensino, da educação infantil ao ensino 
superior, ela, hoje, é diretora do Instituto de Enseñanza y Aprendizaje (IDEA) 
da Universidade de San Francisco de Quito, no Equador, onde é professora 
catedrática de Educação e Neuropsicologia. Tracey tem realizado conferências, 
seminários e pesquisas em 18 países ao redor do mundo (Argentina, Colômbia, 
Peru, Equador, Costa Rica, México, Austrália, Noruega, Alemanha, Itália, 
França, Suíça, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suécia, Tailândia e EUA) e é 
consultora de várias escolas em planejamento curricular.
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 Neste Fórum ela abordou o tema “A Ciência da Mente, Cérebro e 
Educação no Mundo” e também participou da Mesa-Redonda : “Educação. 
Contribuições da Pedagogia, Psicologia, Neurociência e Tecnologia 
Educacional”, junto com os também palestrantes Milton Antonio Zaro 
- UFRGS, Fernanda A. Hammes de Carvalho – Furg e SBNED, Alfred 
Sholl-Franco – UFRJ e Hamilton Haddad – USP.

 O homenageado do Fórum foi o professor, médico e 
neurocientista Ivan Izquierdo, pela sua atuação e trabalho pioneiro no 
estudo da neurobiologia da memória e do aprendizado; o pesquisador,  na 
ocasião foi agraciado com uma placa de reconhecimento. 

 No encerramento, foi realizada Mesa Redonda que discutiu 
a temática da “Educação - Contribuições da Pedagogia, Psicologia, 
Neurociência e Tecnologia Educacional”, com as participações de Milton 
Zaro, da UFRGS (mediador); Fernanda Hammes de Carvalho, da FURG; 
Alfred Sholl-Franco, da UFRJ; Hamilton Haddah, da USP e Tracey 
Tokuhama-Espinosa, da Universidade São Francisco, do Equador.



44

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em Pauta

4.1  Neuroeducação 

 Há mais de vinte anos vêm ocorrendo em muitos países pesquisas 
e iniciativas de integração de ciências humanas e biológicas, na tentativa 
de encontrar novas possibilidades e estratégias para a educação, não 
apenas em sala de aula, mas também no que se refere à gestão e políticas 
educacionais a partir de diretrizes  pedagógicas diferenciadas. Com tantos 
avanços em diferentes áreas do conhecimento, e aqui também estão 
incluídas as tecnologias de informação, a educação não pode mais ser vista 
como seara exclusiva de uma única ciência. A interação das diversas áreas 
serve	para	somar	ideias,	visões	de	mundo,	enfim,	criar	novos	paradigmas.		
  
 A Ciência da Mente, Cérebro e Educação não propõem uma 
nova pedagogia, mas fundamenta a prática pedagógica que já se realiza, 
demonstrando que estratégias educacionais que respeitam a forma como 
o	cérebro	funciona	tendem	a	ser	mais	eficientes	(Guerra,	2011).

 A Ciência da Mente, Cérebro e Educação, conhecida também por 
Neurociência Aplicada à Educação, é um campo recente do conhecimento 
que reúne as áreas da educação, da psicologia e das neurociências. 
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 Permite abarcar a problemática das questões que envolvem os 
processos de ensino e aprendizagem, elevando a discussão a um nível 
de	 maior	 abrangência	 e	 complexidade	 científica	 (Sholl-Franco,	 Assis,	
Marra, 2010; Tokuhama-Espinosa, 2011). Agrega valor metodológico 
experimental à pesquisa educacional e no aprimoramento das 
metodologias de ensino (Relvas, 2009; Zaro, 2010).

	 Um	 	 dos	 grandes	 desafios	 da	 educação	 é	 se	 apropriar	 de	
metodologias	 que	 venham	 identificar	 e	 favorecer	 os	 talentos	 de	 cada	
aluno, o que impactará diretamente na sua capacidade de realizar-se 
como indivíduo em seu mais amplo espectro. E, por isto, a concepção de 
estratégias,	recursos	e	metodologias	educacionais	eficazes	deve	ter	como	
suporte o conhecimento das bases evolutivo-biológicas do desenvolvimento 
neural da espécie humana em meio à riqueza de estímulos ambientais. 
Passa a ser prioritário considerar o substrato orgânico da mente. Ou seja, 
as bases neurais da percepção, da aprendizagem e memória, de funções 
cognitivas	como	a	linguagem,	e	das	infinitas	possibilidades	de	expressão	
do comportamento (Chedid, 2009; Pantano & Zorzi, 2009). Só então 
o	 educador	 terá	 maior	 possibilidade	 de	 identificar	 o	 perfil	 cognitivo-
emocional próprio de cada aluno, de acordo com sua maturidade 
neurobiológica, ajustada em um contexto histórico e social em que está 
inserido (Timm et al., 2003, 2004).

 Aprender e criar complexas redes de informações a partir de 
experiências que se consolidam dinamicamente na memória, capazes de 
interferir no comportamento do indivíduo, é a função básica do cérebro 
(Gazzaniga 2008; Lent 2010). Além disto, é fundamental reconhecer a 
aprendizagem como fruto da íntima e constante relação entre o sujeito 
biológico, ao longo de sua vida, e seu meio sociocultural, ressaltando 
que é unicamente pela existência de um substrato orgânico de extremo 
refinamento	 que	 o	 ambiente	 pode	 atuar	 sobre	 percepções,	 processos	
cognitivos e comportamentos (Oliveira, 2007; Blakemore, Frith, 2006).
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 Através da aprendizagem, o indivíduo constrói e desenvolve 
os comportamentos necessários para sua sobrevivência, pois, exceto o 
limitado repertório de comportamentos inatos, não há realizações ou 
práticas humanas que não resultem do aprendizado (Bear et al., 2006; 
Lent, 2010). O processo educacional fundamenta-se nessa capacidade 
de	contínua	especialização,	ou	seja,	da	plasticidade	–	a	flexibilidade	 	do	
sistema nervoso em criar e recriar novas redes de informações, ajustando-
se	às	influências	ambientais	ao	longo	de	sua	existência,	de	forma	particular	
a cada indivíduo (Bear et al, 2006; Lent, 2010). Neste contexto, no que se 
refere à compreensão e concepção de metodologias de ensino, deve-se 
considerar as características relativas a cada aprendiz, assim como aquelas 
que dizem respeito a todos eles, servindo como base para qualquer prática 
educacional (Cosenza & Guerra, 2011; Feldman & McPhee, 2008; Pantano 
& Zorzi, 2009; Relvas, 2009).

	 O	 conhecimento	 dos	 mecanismos	 cerebrais	 que	 influenciam	 o	
processo de aprender e criar novas memórias ao longo da vida, como a atenção, 
emoção e motivação, passa a ser alvo de interesse não apenas de cientistas 
da cognição e neurocientistas, mas de todos que, de uma forma ou outra, 
estão	envolvidos	com	a	educação.	Isto	inclui	profissionais	de	áreas	tão	diversas	
como as da educação, da saúde (medicina, psicologia, fonoaudiologia), das 
exatas	(informática,	ciência	da	computação,	design),	das	humanas	(filosofia,	
sociologia), da comunicação e assim por diante. A Ciência da Mente, Cérebro 
e Educação demarca a necessidade de uma nova postura de educadores 
que valorizam e garantem abordagens inter-, multi- e transdisciplinares, que 
buscam unir e compartilhar conhecimentos produzidos pelas áreas de origem 
e então criar novos conhecimentos mais abrangentes.



5
SUBCOMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL
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Coordenadora e Relatora Deputada Ana Affonso (PT)

Componentes

 Deputada Ana Affonso (PT); Deputado Alceu Barbosa Velho 
(PDT); Deputado Catarina Paladini (PSB); Deputado Jurandir Maciel 
(PTB); Deputado Alexandre Lindenmeyer (PT); Deputada Marisa 
Formolo (PT) e Deputada Juliana Brizola (PDT).

Cronograma de Audiências Realizadas

 Audiência Pública de Porto Alegre –26/04
 Audiência Pública de Ijuí – 02/05
 Audiência Pública de Osório – 09/05
 Audiência Pública de São Leopoldo - 13/06
 Audiência Pública de Taquara - 15/06
 Audiência Pública de Passo Fundo – 17/06
 Audiência Pública de Caxias do Sul – 20/06
 Audiência Pública de Santa Maria – 08/07
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 Foram realizadas oito (8) audiências públicas nas cidades de 
Porto Alegre, Ijuí, Osório, São Leopoldo, Taquara, Passo Fundo, Caxias 
do Sul e Santa Maria.

 A relatora, Deputada Ana Affonso, destaca que as referidas 
audiências tiveram mais de 600 participantes de 25 municípios do Rio 
Grande do Sul. As presenças representaram o Fórum Gaúcho de 
Educação Infantil, Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, 
os governos municipais, representados, principalmente,  pelos secretários 
de educação das cidades sede dos eventos, e pela sua entidade nacional,  
a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME – 
seccional RS, com destaque para o prefeito de Ijuí, Fioravante Ballin (PDT), 
vereadores, universidades e faculdades com reitores e representantes de 
suas reitorias, coordenações de cursos de pedagogia destas instituições, 
professores de pedagogia, estudiosos do tema, professores municipais de 
educação infantil, diretores de escolas de educação infantil conveniadas, 
diretores do Sinpro, representantes do Conselho Estadual de Educação, 
presidentes e membros dos conselhos municipais de educação e sua 
representação nacional a União Nacional dos Conselhos Municipais de 
Educação – ENCME do RS, lideranças dos movimentos sociais como a 
União das Associações de Moradores, sindicatos, gabinetes dos deputados 
federais Pepe Vargas e Dionilson Marcom, ambos do PT e os demais 
deputados que compõem a subcomissão, com destaque também para 
as presenças da deputada Maria Helena Sartori (PMDB) e do deputado 
Valdeci Oliveira, que contribuíram com mobilização e com suas presenças.

 Num apanhado geral das audiências, salientamos que as 
contribuições que foram trazidas pelos representantes do FGEI foram 
importantes para historicizar a educação infantil, destacar a importância 
da infância e do conceito de educação infantil e a força de sua organização 
que esta enraizada regionalmente e articula as discussões em âmbito 
nacional. Os representantes foram enfáticos ao defender as conquistas do 
movimento no Brasil, expressadas nos instrumentos legais brasileiros; 
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afirmaram	a	necessidade	de	ampliação	de	investimentos	na	EI	e	reivindicam	
um	 censo	 escolar	 específico	 para	 a	 EI,	 para	 que	 seja	 reconhecido	 o	
verdadeiro	perfil	da	demanda.

 Da mesma forma, queremos destacar o papel das universidades 
e faculdades que estiveram presentes nas audiências, pois agregaram um 
importante conhecimento acumulado sobre a educação infantil, trazendo 
discussões	sobre	o	perfil	da	trabalhadora	de	educação	infantil,	da	questão	
do	financiamento	da	educação	infantil,	das	formações	continuadas,	que	são	
realizadas	conjuntamente	com	os	municípios	e	das	formações	especificas	
sobre educação infantil que são muito importantes para a produção de 
uma cultura educacional que contribua para a superação da cultura 
assistencialista que ainda perdura. A construção do cuidar e do educar 
como pratica quotidiana tem muito da contribuição das academias. Aliás, 
destacamos também a criação de cursos de pós-graduação de educação 
infantil, como as que foram apresentadas na audiência de Santa Maria.

 Os conselhos municipais de educação contribuíram para as 
audiências, pois estiveram presentes em todas as cidades. Estes órgãos 
que são fruto do processo de modernização do estado brasileiro, e servem 
para	 aproximar	 a	 sociedade	 e	 os	 entes	 estatais,	 atuam	na	 fiscalização	 e	
proposição de políticas públicas. As contribuições vindas dos CMEs são 
daqueles que atuam no quotidiano da educação infantil, vivenciando as 
realidades das escolas públicas, privadas e conveniadas.

 A participação dos secretários municipais de educação foi de 
extrema importância, pois trouxeram a realidade da educação infantil nas 
suas cidades e as perspectivas de investimento em função das decisões 
políticas tomadas pelos gestores e efetivadas em convênios com o governo 
federal. Aliás estes convênios foram muito destacados por contribuir para 
a expansão da rede pública de educação infantil e no aporte de recursos 
públicos para a prestação deste serviço, mas também pela necessidade de 
ampliação de recursos necessários para universalizar este serviço. 



51

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em Pauta

 Na discussão da importância da infância, o Fórum de Educação 
Infantil	do	Acre	trouxe	uma	contribuição	importante	ao	afirmar	que	“a	
infância é um período especial do desenvolvimento (SABINI, 1993), 
entretanto, durante séculos não se atribuía direitos à infância, ela era 
simplesmente algo a margem da família, considerada como um vir a ser. 
Só se era considerado sujeito quando chegava à idade da razão (ARROYO, 
1994).	 É,	 ainda,	 Arroyo	 quem	 afirma	 que	 a	 infância	 não	 existe	 como	
categoria estática, mas como algo que está em permanente construção”. 
(in Educação Infantil – Construindo o Presente, p. 20;2002).

 Nesse sentido, queremos destacar o papel do Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA, Lei Federal nº 8069/1990, que garantiu direitos 
e	um	olhar	específico	para	as	crianças,	jovens	e	adolescentes.	Todavia,	foi	a	
Lei de Diretrizes e Bases – LDBEN nº 9394/1996, que agregou o conceito 
moderno	 de	 infância	 e	 que	 afirmou	 este	 conceito	 como	 pertencente	 ao	
espaço escolar.

	 Com	relação	ao	financiamento	da	Educação	Infantil,	queremos	
salientar que o Governo Federal deu um grande passo no sentido de 
articular os entes federados nesta política ao propor e aprovar no Congresso 
Nacional o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica	 e	 de	 Valorização	 dos	 Profissionais	 da	 Educação	 (FUNDEB	 –	
Emenda Constitucional nº 53/2006), que trouxe recursos da União para 
esta política pública. Mesmo assim, queremos destacar que há que se ter 
um plano de ampliação desta destinação, feito em conjunto com estados e 
municípios que também devem caminhar na mesma esteira de ampliar os 
recursos investidos. 

 Embora o âmbito deste debate seja Federal, temos certeza que o 
Governo Estadual, que tem a educação como prioridade, deve construir ações 
no sentido de estabelecer convênios de utilização de espaços escolares ociosos 
nos municípios, que devidamente adequados, devem servir para ampliar a 
oferta	e	reduzir	as	longas	filas	de	espera	nas	cidades.	Além	do	mais,	há	o	artigo	
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199, §III, letra “a”da Constituição Estadual que deve se tornar realidade em 
forma de convênios ou de apoio por parte do Governo do Estado.

	 Tratando	 dos	 profissionais	 da	 Educação	 Infantil	 e	 a	 formação	
exigida, vemos o quanto as universidades têm trabalhado para cumprir 
sua parte neste processo, com intenso debate dos currículos de suas 
graduações e uma verdadeira busca em prol da educação de qualidade. 
O cuidar e o educar estão presentes nestes debates, pois as universidades 
buscam	que	o	profissional	veja	as	crianças	como	seres	integrais.

 Sobre o estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, queremos salientar que é uma importante iniciativa que 
demonstra	e	que	confirma	o	quanto	devemos	prestar	a	atenção	ao	tema,	
principalmente por contribuir para mostrar a sociedade e ao Estado o 
quanto estamos atrasados nas ações que conduzam a universalização deste 
serviço. No entanto, captamos nas audiências públicas um desacordo com 
o método de cálculo proposto no estudo em tela, visto que para a maioria 
dos	que	se	manifestaram,	fica	evidente	que	elencar	o	número	de	nascidos	
ou da população de zero (0) a cinco (05) anos de idade não necessariamente 
indica demanda. O indicador mais exato para a demanda é a lista de espera 
que os municípios possuem, pois neste caso se fala em demanda real.

 É necessário, quando falamos em demanda, visualizar que 
não há obrigatoriedade de matrícula na faixa de zero (o) a três (03) 
anos de idade, embora estejam estabelecidas metas de ampliação deste 
atendimento. Já no caso de quatro (04) a cinco (05) anos de idade, com 
as mudanças conceituais que o instrumental legal adotou, deve se buscar 
a universalização e preparar as escolas para a partir de 2016 – segundo a 
Emenda Constitucional nº 59 – receber todo o público nesta faixa etária.
Outro aspecto que gostaríamos de salientar é a importância da criação 
dos Conselhos Municipais de Educação (CMEs), colegiados que têm 
papel fundamental no fomento das políticas públicas educacionais de cada 
cidade. Entretanto, com base nos dados apresentados no ano de 2010 no 
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I Encontro Estadual da UNCME/RS, dos quatrocentos e noventa e oito 
(498) municípios do Estado, trezentos e trinta e dois (332) possuem CMEs 
cadastrados junto a UNCME/RS. 

 Além da criação dos CMEs, é imprescindível a instituição dos 
Sistemas Municipais de Ensino (SMEs), pois com eles os Conselhos têm 
como uma de suas atribuições a normatização e regularização de todas 
as instituições educação que compõe o Sistema, dentre elas, a Educação 
Infantil. Observando os dados da UNCME/RS apenas duzentos e três 
(203) municípios já possuem esta autonomia, o que acaba por auxiliar a 
fiscalização	e	a	agilidade	na	aprovação	dos	espaços	educativos.	Por	tanto,	
vemos que a instituição dos SMEs é muito importante para a garantia de 
uma educação de qualidade, podendo ela ser pública ou privada.

	 A	partir	 de	 todas	 as	ponderações	 feitas	 acima,	 afirmamos	que	 a	
legislação colocou a Educação Infantil no seu lugar de direito: 1ª etapa da 
Educação Básica e agora cabe a cada um nós buscarmos a implementação de 
todas as ações, que devem ser articuladas entre União, Estado e municípios.



6 
SUBCOMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
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Coordenadora e Relatora Deputada Marisa Formolo (PT)

Componentes

 Deputada Marisa Formolo (Relatora); Deputado Alexandre 
Lindenmeyer;  Deputada Ana Affonso;  Deputado Cassiá Carpes;  Deputado 
Catarina Paladini e Deputado Valdeci Oliveira
 
 A proposta da constituição da Subcomissão para estudar o tema de 
educação	profissional	e,	especificamente,	a	proposição	de	um	Conselho	de	
Educação	Profissional,	Empregabilidade	e	Desenvolvimento	Sustentável,	
teve	origem	nas	recomendações	finais	da	Comissão	Especial	para	tratar	o	
Ensino	Profissionalizante	no	Rio	Grande	do	Sul	2009–2010.

 O intuito é de contribuir para o “Pacto pela Educação”, ajudando 
construir	políticas	públicas	de	formação	profissional	e	empregabilidade,	fatores	
relevantes para o desenvolvimento sustentável e para o mundo do trabalho.
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	 A	Subcomissão	de	Educação	Profissional	realizou	cinco	audiências:
 Porto Alegre - 11 de julho de 2011
 Santa Maria - 05 de agosto de 2011
 Rio Grande - 26 de agosto de 2011
 Pelotas - 05 de setembro de 2011
 Caxias d o Sul - 15 de setembro de 2011

Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, 05-08-2011

 O Deputado Valdeci Oliveira presidiu a audiência que contou 
com as presenças de Pedro Maboni, Diretor Superintendente da SUEPRO,  
Secretaria de Estado da Educação/SEDUC; Paulo Flores, representando 
a Secretaria Municipal da Educação  e o Executivo de Santa Maria;  8ª 
Coordenadoria Regional de Educação; Antônio Dalla Costa, Conselheiro 
Associação Nacional das Escolas Católicas, ANEC.

 Neste encontro foi feito um diagnóstico que apontou que a 
Região da Fronteira Sul e a Região Central do Rio Grande do Sul não tem 
nenhuma	oferta	de	curso	profissionalizante.	Também	foi	destacado	que	as	
escolas encontram-se sucateadas e os currículos estão desatualizados com 
o mundo do trabalho,  com pequenas exceção. A distribuição também 
agrava as desigualdades sociais. As regiões  que deveriam ter o Ensino 
Profissionalizante	 como	 forma	 de	 alavancar	 e	 superar	 as	 desigualdades	
regionais são as menos assistidas. 

Câmara Municipal de Vereadores de Rio Grande, 25-08-2011

 O Deputado Alexandre Lindenmeyer presidiu a audiência que 
contou com a presença de Luiz Müller, Diretor do Trabalho da Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Social; Pedro Maboni, Diretor Superintendente 
da SUEPRO/ SEDUC, Neila Gonçalves, Coordenadora 18ª CRE/ SEDUC, 
José Carlos Nogueira, Diretor Campus Pelotas/ IFSUL; Osvaldo Casares 
Pinto, Diretor Campus Rio Grande/ IFRS e representando 
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a Reitoria, Vereador Carlos Costa, representando a Câmara Municipal de 
Vereadores de Rio Grande. 

 Foi destacada a necessidade de ampliar os recursos para a educação 
profissional;	pagar	melhores	salários	para	os	professores;	com	criatividade	
é possível conseguir mais melhorias; ampliar as vagas para cursos com 
vistas ao polo naval.

Câmara Municipal de Vereadores de Pelotas, 05-09-2011 

 A audiência foi presidida pelo Deputado Catarina Paladini e 
teve como convidados Círio Machado Almeida, Coordenador da 5ª 
Coordenadoria Regional de Educação CRE/ SEDUC, Erni Massaú, 
Diretor ITEPA – UCPEL; Rosane Ribeiro, Gerente Regional do SEBRAE; 
Roger Lima Lange, SEST SENAT/ Pelota; Ricardo Sainz, Diretor CAVE- 
IFESUL, Osvaldo Casares Pinto Diretor Campus Rio Grande – IFRS, 
Renato Louzada Meireles, representando Reitoria IFSUL, Olavo Marcus 
da Rocha e Silva e Luiz Renato Bender, SINDUSCON; Marisa Pires da 
Silveira, CASE – Pelotas/ FASE RS. 

 Foi constituído um Grupo de Trabalho para levantamento 
das	necessidades	de	profissionalização	da	 região	 tendo	em	vista	 a	nova	
realidade de aporte de recursos que a Região Sul vive hoje. 
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Sala das Comissões da Câmara Municipal de 
Vereadores de Caxias do Sul, 15-09-2011 

 Presidência da Deputada Marisa Formolo e com a presença do 
Deputado Alceu Barbosa; Prof. Claudia Schiedeck Soares, Reitora do IF/
RS; Prof. Pedro Maboni, Diretor Superintendente SUEPRO/SEDUC; 
Prof. Moises Waismann, representando a Presidência da Fundação 
Universidade de Caxias do Sul; Sra Jane Galina, SENAI-RS; Sr. Léo Inácio 
Kanapp, ANEC/RS; Hernest Larrat Junior, Coordenador Municipal 
da Juventude de Caxias do Sul, Secretaria Municipal de Segurança; Sr 
Henrique Silva – CTB/ RS; Sr Marcos Antônio da Silva, CUT/ Serra; Sr. 
Mauro Manen, Trabalho 10 - Sociedade Civil.” 

 Foi aprovada a proposta de construção do Fórum de Formação, 
Empregabilidade e Desenvolvimento da Região.
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Principais Propostas Apresentadas 

1 - Unificação dos Dados dos Observatórios do Estado

 A carência de um sistema único de levantamento de dados 
estatísticos	 contribui	 para	 erros	 na	 qualificação	 técnica	 profissional	 no	
estado. Não é possível enxergar - no sistema operado no Estado através da 
Fundação Gaúcha do Trabalho - quantos trabalhadores são contratados 
no sistema Primeiro Emprego sem se pedir um relatório ‘no papel’ para 
o Ministério do Trabalho, em um período em que se tem possibilidade de 
ter toda esta informação online. É preciso começar a fazer com que dados 
que estão entrando mais facilmente no sistema, também mais facilmente 
venham para quem opera. 

2 - Organização de um Sistema Único de Promoção do 
Trabalho, Emprego, Renda e Qualificação Profissional

  A decorrência da articulação de dados e pesquisas poderá ser a 
organização de um sistema único que promova a distribuição de oferta de 
educação	profissional	em	cada	região	e	no	estado	como	um	todo,	de	acordo	
com diagnósticos produzidos pelo observatório estadual acima mencionado. 
Esse	sistema	reuniria	as	redes	públicas,	privada,	filantrópica	e	comunitária	
das três esferas – federal, estadual e municipal. Não seria só um sistema 
de	educação	profissional	 e	 educação	 técnica,	mas	um	sistema	público	de	
promoção	do	trabalho,	emprego,	renda	e	qualificação	profissional.

3 - Criação de um Conselho Estadual de Educação Profissional, 
Empregabilidade e Desenvolvimento Sustentável

  Tanto um observatório social estadual quanto um sistema único 
de	educação	profissional	poderiam	ser	articulados	num	Conselho	Estadual	
de Formação, Empregabilidade e Desenvolvimento Sustentável, de caráter 
deliberativo e gestor de recursos.
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4 - Fundamentos de um Plano Político Pedagógico 
de Educação Profissional no Rio Grande do Sul

 a) Para o desenvolvimento de capacidades
 1. Conhecimento amplo (humanidades, idiomas, matemática)
 2. Tecnologias do nosso tempo (informática)
	 3.	Formação	profissional	(conhecimentos	específicos)
	 4.	Formação	de	professores	para	o	ensino	profissional
 5. Pesquisa permanente em didática e equipamentos 
 
 b) Para a ampliação de oportunidades
 1. Prospecção de demandas regionais
 2. Articulação com cadeias produtivas e de serviços
 3. Monitoração de iniciativas, políticas e resultados
 4. Incentivo ao empreendedorismo
 5. Formação para o mercado informal
	 6.	Educação	profissional	inclusiva

5 - Diretrizes para políticas de educação profissional, 
empregabilidade e desenvolvimento sustentável

 a) Apoio no paradigma da emancipação: projeto de 
desenvolvimento de capacidades e ampliação de oportunidades para a 
realização dos direitos no mundo do trabalho;

	 b)	Foco	na	formação	profissional	com	ênfase	na	emancipação	dos	
trabalhadores,	mediante	acesso	a	um	sistema	de	único,	viável	e	confiável,	
no sentido de possibilidade de ingresso e permanência no sistema sem 
prejuízo	de	suas	atividades	profissionais	e	familiares	(e	não	como	meio	de	
aperfeiçoamento visando à mera acumulação e exploração de mão de obra 
adaptada), com criação de cursos e escolas técnicas integradas, a partir do 
conceito	de	famílias	 laborais	ou	redes	de	setores	afins,	visando	otimizar	
infraestrutura	e	pessoal	e	também	oferecer	educação	profissional	
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integral e ênfase no ensino técnico por competências, visando a ampliação 
das oportunidades de emprego e de empreendimento em períodos de 
depressão econômica em determinados setores.  Ênfase no domínio 
do conhecimento geral (humanidades) velocidade do desenvolvimento 
tecnológico, assim como do empreendedorismo e da habilidade em 
transitar nas correlações de força do mundo do trabalho;

 c) Foco nas políticas de ampliação de postos de trabalho, reforço 
nas políticas de complementação de renda e desenvolvimento inclusivo 
(mulheres, jovens, idosos, presos, pacientes de saúde mental, reabilitados...), 
sem prejuízo de valores culturais e riquezas regionais, e a criação de 
programas	de	complementação	teórica	para	certificação	por	experiência,	
flexíveis	para	serem	coerentes	com	os	requisitos	da	acessibilidade	universal,	
estimulando a formação técnica de trabalhadores de todas as idades e 
procedências.	 Programas	 de	 apoio	 especial	 para	 formação	 profissional	
de pessoas vulneráveis, com acessibilidade universal e acompanhamento 
individual em turmas regulares. Foco no desenvolvimento econômico 
e	 na	 educação	 profissional	 inclusiva,	 direcionado	 preferencialmente	 às	
mulheres,	 jovens,	 idosos,	presos,	pessoas	com	deficiências,	pacientes	de	
saúde mental e em reabilitação de dependência química;

	 d)	 Ênfase	 na	 criação	 e	 qualificação	 de	 empregos,	 a	 partir	 de	
parâmetros regionais de demanda e de potencial produtivo, de serviços 
e de pesquisa, visando a sustentabilidade social e ambiental. Sugestão de 
desenho a partir das regiões dos Coredes:
 REGIÃO 1: Centro Sul, Paranhana, Encosta da Serra, Vale  
 do Caí, Vale do Rio dos Sinos, Metropolitano, Delta do Jacuí
 REGIÃO 2: Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari
 REGIÃO 3: Hortênsias, Serra, Campos de Cima da Serra
 REGIÃO 4: Litoral
 REGIÃO 5: Sul
 REGIÃO 6: Campanha, Fronteira Oeste
  



62

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em Pauta

 REGIÃO 7: Fronteira Noroeste,   
 Missões, Noroeste Colonial, Celeiro
 REGIÃO 8: Alto Jacuí, Central, Jacuí Centro, Vale do Jaguari
 REGIÃO 9: Médio Alto Uruguai, Nordeste, Norte,  
 Produção, Alto da Serra do Botucaraí, Rio da Várzea;

 e) Empregabilidade como decorrência articulada entre políticas 
de ampliação de oportunidades de trabalho e de acesso à formação 
continuada, visando o enfrentamento da miséria, pobreza e desemprego 
(e não como tarefa exclusiva a cargo dos trabalhadores);

	 f)	 Transversalidade	 da	 formação	 profissional	 associados	 aos	
programas setoriais;

 g) Investimento em pesquisa em parceria com universidades 
e mediante a busca de intercâmbio com sistemas de educação 
profissional em outros países, buscando renovar paradigmas e 
tecnologias de ensino profissional;

 h) Criação de um observatório laboral para investigar e prospectar 
setores em função da economia e da política e indicar os setores que 
estão	ou	vão	se	deprimir	e	os	que	vão	subir	visando	definir	programas	e	
vagas para ensino técnico em diferentes regiões do estado. Instalação de 
centros	especializados	em	função	das	especificidades	regionais	e	ampliar	a	
instalação de centros integrados, visando a ampliação da empregabilidade 
específica	e	generalista	em	todo	o	estado;	

 i) Incentivo ao empreendedorismo mediante a criação de centros de 
inovação tecnológica articulados ao ensino técnico, oportunizando a jovens 
empreendedores acessar equipamentos, tecnologias e orientação didática para 
desenvolvimento	de	ideias	inovadoras.	Articular	esses	centros	a	financiamentos	
específicos	e	a	incubadoras	de	micro	empresas,	quando	for	o	caso.	
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	 Com	base	nessas	reflexões	e	propostas,	esta	Subcomissão	sugere	
algumas indicações de composição e prerrogativas de um possível conselho 
ou	comitê	gestor	da	política	de	educação	profissional,	empregabilidade	e	
desenvolvimento sustentável no Rio Grande do Sul, seja esta instância 
correlata a um conselho nacional, ou articuladora de um pacto estadual. 

6 - Composição de um Conselho Estadual

 a) Estado: Ministério da Educação, Secretaria da Educação (Seduc/
Suepro), Ministério Público Estadual, Ministério do Trabalho, Ministério 
Público do Trabalho, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, 
Secretaria de Ciência e Tecnologia.

 b) Rede Federal:
	 •	Observatórios
	 •	Instituto	Federal	Sul	Riograndense
	 •	Instituto	Federal	Farroupilha
	 •	Instituto	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul
	 •	Colégio	Técnico	Frederico	Westphalen	-	UFSM
	 •	Colégio	Politécnico	de	Santa	Maria	-	UFSM
	 •	Colégio	Técnico	Industrial	de	Santa	Maria	-	UFSM

 c) Rede Estadual: escolas técnicas urbanas e rurais;

 d) Rede Municipal: escolas técnicas municipais;

 e) “Sistema S”: Senar, Senac, Sebrae, Senai, Senat, Sescoop;

 f) Mercado: Fiergs;

 g) Sociedade civil: centrais sindicais, movimento social;

 h) Coordenação: Seduc/Suepro.
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7 - Prerrogativas de um Conselho Estadual

 a) Prospecção: regionalização, vocação, demandas culturais  e produtivas;

	 b)	Articulação:	interna	e	com	demais	conselhos	e	instâncias	afins;

 c) Monitoração: iniciativas, políticas, resultado.

 



7
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

REALIZADAS EM  2011 
E 2012, SÍNTESES
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Diagnóstico da Rede Pública Estadual de Ensino
Sala João Neves da Fontoura - Plenarinho, 05-04-2011

 A audiência foi requerida pelos Deputados Ana Affonso (PT), 
Alexandre Lindenmeyer (PT) e Marisa Formolo (PT) e presidida pela 
Deputada Juliana Brizola (PDT).  Participaram a Presidente do Conselho 
Estadual de Educação, Sônia Balzano, o Diretor do CPERS-Sindicato, Luiz 
Veronezi e o Presidente da Federação Nacional de Educação e Integração 
dos Surdos – FENEIS, Eduardo Coelho da Roch.

 O Secretário apresentou diagnóstico quanto às principais 
deficiências	 da	 Rede	 Estadual	 de	 Educação:	 falta	 de	 professores	 e	
servidores, inadequações das condições físicas das escolas,  etc. A partir do 
diagnóstico será realizado concurso para professores e servidores; plano 
de	obras	com	identificação	de	obras	emergenciais,	reformas	e	construção	
de novos prédios. 

 Quanto ao plano pedagógico, falou da reformulação do ensino 
médio	e	da	educação	profissional.	Disse	também	que	é	preciso	transformar	
as atuais licenciaturas em cursos para professores do Ensino 
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Fundamental	 com	 formação	 pedagógica	 adequada	 para	 este	 fim.	 Os	
deputados enfatizaram o trabalho conjunto, que pode ser realizado entre a 
CECDCT e SEDUC, e colocaram que a Comissão estará acompanhando 
os trabalhos da atual gestão.
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Situação das Escolas Técnicas
Sala Salzano Vieira da Cunha, 3º andar, 12-04-2011

 O Deputado Alceu Barbosa presidiu a audiência que contou com 
as seguintes presentes: Deputados Alexandre Lindenmeyer (PT), Jurandir 
Maciel (PTB), Catarina Paladini (PSB), a Secretária Adjunta de Estado da 
Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Ghissia Hauser; o 
Diretor	Técnico	da	Superintendência	de	Educação	Profissional	(Suepro)	
da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Fritz Roloff; o Presidente 
da Associação Gaúcha dos Professores Técnicos Agrícolas (AGPTEA), 
Sérgio Crestani e a Coordenadora do Departamento Pedagógico da 
Suepro, Sinthia Mayer.
 
 Na audiência foi relatada a situação precária em que se 
encontram as escolas técnicas estaduais. Foi defendida a necessidade 
de dar continuidade ao debate com a criação de subcomissão sobre o 
ensino	profissional.	O	Deputado	Alceu	Barbosa	garantiu	que	participará	
ativamente dos trabalhos. Também destacou duas importantes conclusões 
da presente audiência: 
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 1) a necessidade de formação superior para os professores do 
ensino técnico; 
 2) o evidente sucateamento das escolas no Estado. Comentou 
sobre	 a	 falta	 de	mão	 de	 obra	 qualificada	 na	 região	 de	Caxias	 do	 Sul	 e	
no polo naval de Rio Grande como consequência da falta da educação 
profissional.	Ao	concluir,	disse	que	estão	sendo	criadas	todas	as	condições	
para se avançar, com um novo governo que tem vontade política de 
melhorar e com o Parlamento contribuindo com o debate.
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Autismo
Sala João Neves da Fontoura – Plenarinho, 26-04-2011

  A audiência foi presidida pela Deputada Marisa Formolo (PT) e 
contou com a presença dos deputados Adão Villaverde (PT), Alexandre 
Lindenmeyer (PT), Ana Affonso (PT), Gilberto Capoani (PMDB), Jurandir 
Maciel (PTB) e Zilá Breitenbach (PSDB) e os convidados Marizete Almeida 
Muller, assessora da SEDUC; Cláudia Sanini, psicóloga do NIEPED/ IP/
UFRGS; Janete Maria Nunes, AMA-RG; Clarissa Beleza, Diretora Técnica 
da FADERS; Maria Luzzardi, psicóloga da Escola de Educação Especial 
de Rio Grande; Marcelo Ribeiro Lima, representante do Movimento 
Autismo e Vida; Cláudio Omar Nunes, Secretário Municipal de Educação 
de Rio Grande, além da ex-deputada Cecília Hypolito, representando a 
SEPLAG.

 Os presentes debateram a falta de conhecimento da população 
em	geral	e	até	mesmo	de	médicos	e	outros	profissionais	da	saúde	sobre	
o	autismo.	Referiram	a	extrema	dificuldade	de	se	ter	um	diagnóstico	em	
pouco tempo. Mencionaram também o preconceito com que a maioria 
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das pessoas encara o autista. Alertaram ainda para a falta de pediatras e 
neuropediatras	na	rede	de	saúde	pública,	bem	como	a	enorme	dificuldade	
de  atendimento ao autista. Foram relatadas experiências positivas pela 
FADERS,	UFRGS,	SEDUC,	AMA-RG.	Ao	final,	foram	feitas	as	seguintes	
propostas:  
 1) realização de um novo encontro em Porto Alegre, no próximo 
dia dezoito de junho, Dia do Orgulho Autista, com a participação do 
Senador Paulo Paim e do ex-atleta Gustavo Kuerten; 
	 2)	envio	de	cópia	das	notas	taquigráficas	da	audiência	para	todos	
os municípios; 
 3) moção de repúdio à MTV pelo Programa “Casa dos Autistas”;  
	 4)	formação	de	um	grupo	de	trabalho	a	fim	de	sistematizar	todas	
as sugestões apresentadas, tais como a realização de concurso público para 
a	área,	preferência	em	filas,	passe	livre,	etc;	
 5) instituição de um dia no calendário escolar para debate do tema 
do autismo; 
 6) a participação do movimento em prol do autista na rodada de 
discussões sobre o PPA.
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História da cultura afro-brasileira no currículo 
oficial, Lei Federal nº 10.639/2003
Sala do Fórum Democrático, 13-05-2011
 

 O Deputado Raul Carrion (PCdoB) presidiu a audiência que 
contou com a presença da representante do Ministério da Educação 
(MEC), Barbara Rosa; da Secretária Adjunta da Educação do Estado, Maria 
Eulália do Nascimento; do Coordenador Regional do Centro Operacional, 
Promotor Francesco Contti; do Coordenador do Fórum Permanente de 
Educação e Diversidade Étnico Racial (FPEDER), Waldemar Moura 
Lima, o Pernambuco; da Coordenadora do Curso de Especialização em 
Gestão da Educação da PUCRS, Leunice Martins do Nascimento; do 
Coordenador do Curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo 
da ULBRA, Deivison Campos e do Vice-Coordenador da Comissão de 
Direitos Humanos da OBA-RS, Rodrigo Puggnia.

 Na audiência foram debatidas propostas para o cumprimento 
da inclusão da temática da história da cultura afro-brasileira como tema 
curricular na rede estadual de ensino. As principais propostas foram: 
 1) Que o Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico 
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Racial procure articular as universidades, a SEDUC, o Ministério Público, 
a	OAB	 e	 o	movimento	 negro,	 a	 fim	 de	 oficializar	 o	 fórum	 como	 órgão	
institucional do Estado, assim como ocorre em outras unidades de Federação; 
 2) Agendar audiência com o Secretário José Clóvis Azevedo para 
encaminhar as resoluções da presente audiência, em especial o pleito de 
tornar o Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico Racial 
institucional; 
 3) Realizar um grande encontro estadual, na sede do MP, no 
segundo semestre deste ano, para o qual a SEDUC convoque todas as 
suas CREs; 
 4) Que a SEDUC apresente um programa de formação de professores 
para a aplicação da temática história e cultura afro-brasileira;  
	 5)	 Que	 seja	 abolida	 a	 palavra	 “escravo”,	 a	 fim	 de	 que	 seja	
substituída pelo vocábulo “escravizado” para se referir aos negros cativos 
do período colonial brasileiro; 
	 6)	Propor	a	realização	de	concurso	de	monografia	sobre	a	temática	
história e cultura afro-brasileira com o objetivo de estimular a produção 
acadêmica sobre o assunto; 
 7) Criação de um fundo para pesquisa com contrapartida social; 
 8) Transformação de estudos acadêmicos de alto nível em 
material didático.
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Debater o funcionamento da Fundação de Esporte 
e Lazer do Rio Grande do Sul – FUNDERGS
Sala Salzano Vieira da Cunha, 17-05-2011

  A audiência foi presidida pelo Deputado Alceu Barbosa (PDT) 
e contou com a presença dos Deputados Ana Affonso (PT), Jeferson 
Fernandes (PT), Luciano Azevedo (PPS), Alexandre Lindenmeyer (PT) 
e Gilberto Capoani (PMDB); da Diretora Presidente da FUNDERGS, 
Renita Nair Dametto; da Prefeita de Salvador do Sul, Carla Maria Specht; 
dos Vice-prefeitos de Capão da Canoa, Alzemiro Raupp; de Casca, Jaime 
de Sordi; de Vila Lângaro, Claudiocir Milani; de Tunas, Rubens Batalha; de 
Severiano	de	Almeida,	Sandra	Bonafin	e	de	Encantado,	José	Calvi.

	 Os	 presentes	 debateram	 as	 várias	 deficiências	 para	 a	 prática	
desportiva no Estado tanto pelas comunidades como pelas escolas. A 
presidente da FUNDERGS, Renita Nair Dametto disse que será realizada 
a I Conferência Estadual do Esporte, onde serão aprovados os projetos, 
planos, editais e recursos que serão destinados para a área. Os principais 
questionamentos foram quanto às áreas prioritárias para desenvolvimento 
de projetos e se há algum valor de teto para os mesmos; há dez anos não 
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são realizados os Jogos Estaduais da Juventude Rural nem as Olimpíadas, 
que contavam com delegações da Argentina e do Uruguai. Estes jogos 
devem ser retomados.  Também foi referido que serão construídos novos 
ginásios desportivos e que deve haver aporte de mais recursos para esta 
área, tendo em vista os jogos olímpicos em 2016.
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Debater a composição da Reitoria da UFCSPA – Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Sala Salzano Vieira da Cunha, 31-05-2011

 A audiência foi proposta pelo Diretório Central dos Estudantes – 
DCE e presidida pelo Deputado Alceu Barbosa (PDT) com a presença de 
Juliano Medeiros, representante dos Servidores da UFCSPA; do estudante 
Giovanni Ferreira, representante do DCE da UFCSPA; da estudante 
Luciana Czerner, representante do Corpo Discente no CONSUN da 
UFCSPA e do Senhor Cléber Ribeiro Álvares da Silva, Presidente da 
Comissão Permanente Pessoal Docente da UFCSPA.

 Foi oportunizado o debate e foram feitos os esclarecimentos pelas 
partes envolvidas sobre a tramitação do processo judicial que envolve 
integrantes da Reitoria. Foi esclarecido que a nomeação e exoneração da 
reitoria é prerrogativa do Ministro da Educação, autoridade competente 
para cumprimento da decisão judicial.
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Semana do Meio Ambiente - Ações de educação ambiental 
efetivadas pela SEDUC, CEEE, CORSAN, EMATER
Sala Salzano Vieira da Cunha, 07-06-2011

  A Presidente da CECDCT, Deputada Juliana Brizola (PDT), 
presidiu os trabalhos da audiência que foi proposta pela Força Verde. 
Estiveram presentes Cláudio Corrêa, Diretor da Força Sindical; Lélio 
Falcão, Presidente da Força Verde; Iris de Carvalho, Assessora da Divisão 
de Gestão e Aprendizagem da Secretaria Estadual de Educação; Eloísa 
Rodrigues Quimes, Coordenadora da Assessoria de Educação Ambiental, 
ligada à Presidência da CORSAN;  Maria Mercedes de Souza, Chefe do 
Departamento de Operações e Apoio, Divisão de Meio Ambiente da 
CEEE.  Paulo Roberto Vasques de Ataídes, Assistente da Coordenadoria 
de Sustentabilidade da CEEE;  Moacir de Leon, ativista ambiental; Irno 
Pretto, Vice-Presidente e Coordenador da Comissão de Meio Ambiente 
da OCERGS – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do 
Rio Grande do Sul.

 Foi debatida a programação da Semana do Meio Ambiente com 
foco nas ações educativas. Foram tratados quatro temas: as bacias 
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hidrográficas,	a	saúde	ambiental,	o	Bioma	Pampa	e	a	educação	ambiental.	
A educação ambiental é chave para que as gerações futuras possam usufruir 
de um mundo saudável.  É fundamental que a preservação ambiental 
faça parte de todos os planos de educação, bem como que a temática da 
educação faça parte da semana do meio ambiente.
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A obrigatoriedade do ensino de Sociologia 
e Filosofia no Ensino Médio
Sala Salzano Vieira da Cunha, 14-06-2011

 A audiência foi proposta pelo Sindicato dos Sociólogos e 
presidida pela Deputada Marisa Formolo (PT). Estiveram presentes 
Henrique Schütz, Presidente do Sindicato dos Sociólogos do Rio Grande 
do Sul – SINSOCIÓLOGOS-RS, Mariza Ferrão Borges, Coordenadora 
da Assessoria Técnica do Conselho Estadual de Educação, Vera Maria 
Ferreira, Coordenadora Estadual do Ensino Médio da Secretaria 
Estadual da Educação, Cecília Maria Martins Farias, Diretora Titular de 
Administração do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio 
Grande do Sul – SINPRO/RS, e Osvino Toillier, Presidente do Sindicato 
dos Estabelecimentos do Ensino Privado no Estado do Rio Grande do 
Sul – SINEPE/RS.

 Os presentes debateram propostas para o cumprimento da Lei 
Federal	que	prevê	o	ensino	de	Sociologia	e	Filosofia	no	ensino	médio,	tendo	
em vista que no Estado estas matérias são ministradas por professores de 
Estudos Sociais e História e que deverá haver a adequação para concurso
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para licenciados em Ciências Sociais. Foi criado um grupo de trabalho com 
a participação dos presentes para acompanhar as ações para a aplicação da 
legislação federal no âmbito do Estado.
 Também foi sugerida uma nova audiência em 2012 para dar 
continuidade ao debate.
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Criação de uma escola técnica pública 
federal no Município de Marau
Plenário Lydio Bergonsi, da Câmara de Vereadores do Município 
de Marau-RS, 17-06-2011

 A audiência foi proposta pelos Deputados Luis Fernando Schmidt 
(PT) e Ana Affonso (PT) e presidida pelo deputado Luis Fernando 
Schmidt. Estiveram presentes o Prefeito de Marau, Vilmar Perin Zanchin; 
o Vice-Prefeito de Marau, Ivanir Roncato; o Prefeito de Veranópolis e 
Presidente da AMESNE – Associação dos Municípios da Encosta Superior 
do Nordeste, Waldemar de Carli; Presidente da Câmara de Vereadores 
de Marau, Albino Pertile; Israel Kujawa, Coordenador Adjunto da 07ª 
Coordenadoria Regional de Educação – CRE de Passo Fundo; Alcemir 
Valdemar Pradegan, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias de Alimentação de Marau; e o Presidente da Associação dos 
Universitários Marauenses – ASSUMA, Thales Alex Timbola. Audiência 
conjunta com a Comissão de Segurança e Serviços Públicos (CSSP).

 Todos os presentes defendem a criação da escola técnica federal 
em Marau, pois a região tem uma grande vocação para o ensino 
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profissional	e	demanda	por	mão	de	obra	especializada.	A	região	está	unida	
em torno desta reivindicação, com a ampla participação da sociedade e dos 
representantes políticos. O deputado Luis Fernando Schmidt destacou 
que as propostas serão todas encaminhadas à Secretaria de Educação e ao 
Ministério de Educação, para atender ao pleito da comunidade.
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Discutir as dificuldades enfrentadas pela Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul-UERGS
Sala Prof. Salzano Vieira da Cunha, 21-06-2011

 O Deputado Catarina Paladini (PSB) presidiu a audiência que 
contou com a participação de Sita Mara Lopes Sant’Anna, Vice-Reitora da 
UERGS; Gilmar Valadares, Diretor Administrativo da Secretaria Estadual de 
Ciências, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico; José Valdir Rodrigues 
da Silva, Assessor Parlamentar da Secretaria de Educação do Estado do 
RS; Ana Cecília Librelotto, Presidente em Exercício da ASSUERGS – 
Associação dos Servidores Técnicos e de Apoio Administrativo da UERGS; 
Tiago Morbach, Diretor de Esportes da UNE-RS; Estudante Daian 
Souza, Comissão Pré-DCE UERGS; Arisa Araújo da Luz, da ADUERGS 
(Associação dos Docentes da UERGS); Fernando Müller, representante da 
Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística.

	 A	 UERGS	 passa	 por	 inúmeras	 dificuldades	 nos	 seus	 diversos	
polos, dentre eles falta de investimentos, falta de professores, espaços físicos 
inadequados. Carla Bocchese fala da evasão que esta ocorrendo na UERGS. 
A	universidade	está	ficando	inviável	diante	da	falta	de	professores.	É	preciso	
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fazer um planejamento emergencial. Para César Facinto, o Estado tem 
uma dívida com o ensino  universitário  gaúcho. O que interessa agora é 
a união de esforços.  A Dep. Marisa Formolo (PT) apontou a necessidade 
de diagnóstico da situação junto a cada unidade. O Presidente encaminha a 
formação de grupo de trabalho com integrantes dos poderes executivos e 
legislativos dos municípios e Estado para, em conjunto com a comunidade, 
apresentar  soluções para a UERGS de Cidreira.
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Plano de reestruturação da ULBRA
Sala Salzano Vieira da Cunha,  05-07-2011

 A Presidente da CECDCT, Deputada Juliana Brizola (PDT) 
presidiu a audiência, que  contou com a presença do Deputado Jurandir 
Maciel (PTB) além dos convidados e representantes do SINPRO/RS, 
SINEPE, ULBRA.

 No decorrer da audiência, o representante do Sindicato dos 
Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul – SINPRO-RS, 
Marcos Fuhr, saudou o esforço da nova direção da ULBRA em equacionar 
os problemas da universidade e a volta da prioridade à educação. Ressalvou, 
porém, o temor de que se escolha um caminho fácil e mercantilista de 
renda para setores especulativos da área da educação. Defendeu o foco 
no ensino. O Reitor Marco Zimmer referendou as palavras de Marcos 
Fuhr	e	garantiu	a	manutenção	do	perfil	educacional	da	universidade.	O	
diretor da Associação dos Docentes da ULBRA – ADULBRA, Adair Luiz 
Stefanello Buzato, manifestou a inquietação dos professores em relação ao 
seu futuro. Revelou que há informações dando conta de negociações com 
um	fundo	particular.	A	Deputada	Juliana	Brizola	afirmou	que	a	Comissão	
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não	poderia	ficar	alheia	a	este	importante	debate	por	tudo	que	a	ULBRA	
representa. Disse que há muito ainda a ser resolvido, mas a situação atual 
já é bem melhor do que há dois anos. Registrou a coragem da atual gestão 
em enfrentar os problemas com transparência e elogiou a decisão de focar 
a	atenção	na	educação.	Por	fim,	agradeceu	a	presença	de	todos	e	colocou	
a Comissão à disposição da ULBRA.
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Implantação de uma extensão da Universidade Federal de 
Santa Maria – UFSM no município de Cachoeira do Sul
Auditório do Ministério Público de Cachoeira do Sul, 08-08-2011

 O Deputado Mano Changes (PP) presidiu os trabalhos da 
audiência que teve como convidados o Prefeito de Cachoeira do Sul, 
Sérgio Ghignatti; o Presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeira 
do Sul, José Vasconcelos; o Promotor de Justiça do Ministério Público 
de Cachoeira do Sul, João Ricardo Santos Tavares, e a Vereadora de 
Cachoeira do Sul, Mariana Carlos. Presentes também o Vice-Prefeito, 
Ronaldo Trojahn, representantes da comunidade cachoeirense, Secretários 
Municipais de Cachoeira do Sul, assessores e entidades de classe.

 As autoridades presentes foram unânimes quanto aos ganhos 
para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região, com um 
campus universitário. O Deputado Mano Changes sugeriu  a criação de um 
grupo de trabalho para acompanhar a instalação do Campus e encaminhar 
um documento à presidenta Dilma, em nome da Assembleia Legislativa, 
apresentando o apoio da Casa à iniciativa.
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Uso de uniforme escolar na rede pública de ensino, tendo 
em vista o PL 92/2011, de autoria Deputado Adilson Troca
Sala Salzano Vieira da Cunha, 16-08-2011

 Presidida pelo Deputado Alceu Barbosa (PDT), a audiência 
contou com a presença dos Deputados Alexandre Lindenmeyer (PT) e 
Adilson Troca (PSDB), representantes da Secretaria Estadual de Educação; 
da coordenadora da Gestão da Aprendizagem, Ester Soares; do Conselho 
Estadual de Educação (CEED), Raul Gomes de Oliveira Filho e Paulo 
Rezende; do Secretário de Educação do Município de Rio Grande, Cláudio 
Omar Nunes; do Presidente da Federação das Associações e Círculos de 
Pais e Mestres, Robson Lobision Minuzzi; e Edson Luiz Lindner, Diretor 
do Colégio Aplicação UFRGS. 

 O representante do CEED apresentou parecer favorável ao uso 
do uniforme escolar por motivos de segurança, como auxílio às famílias 
mais carentes, para criar uma identidade no grupo escolar e pertencimento 
ao grupo.  Foram apresentadas as experiências de Rio Grande e Canoas. 



89

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em Pauta

 O Presidente agradeceu a colaboração de todos os presentes. 
Mesmo que não seja aprovada uma lei estadual neste sentido, as 
experiências nos municípios que adotam o uniforme escolar são positivas 
e seus benefícios são uma unanimidade.
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Construção do prédio do Instituto Estadual 
Professora Gema Angelina Belia
Sala do Fórum Democrático,  19-08-2011

 O Deputado Raul Pont (PT) presidiu os trabalhos que tiveram 
como convidados Zila Terezinha Farias, representando o CPERS;  Roberto 
Adornes e José Valdir da SEDUC, Jerônimo Pereira da SSP, Sandra Souza 
da SMED, Professor Garcia, Presidente da Comissão de Educação da 
Câmara Municipal de Porto Alegre; Engenheiro Comassetto, vereador de 
Porto Alegre; Jairo Bock Ribeiro do Movimento Popular Jardim Carvalho, 
Luiza Maria Veronese da Associação Instrutora da Juventude Feminina, 
Maria Regina Ramos do Conselho Escolar, Elisandra Leal do Círculo de 
Pais e Mestres, Maiara Schumacher dos Santos do Grêmio Estudantil do 
Instituto.

 A comunidade escolar apresentou os inúmeros problemas que 
acontecem na Escola Angelina Belia. Dentre eles, a falta de segurança, a 
falta de prédio próprio, a precariedade das instalações, etc.
Resultaram da audiência os seguintes encaminhamentos: 
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 1) indicar ao governo que a comunidade prefere que a escola seja 
construída na área em que se encontra hoje,  mediante a compra do terreno; 
 2)  ressaltar a importância de manter como está no momento, só 
que com o preço do aluguel reduzido; 
 3) o Estado permutar/disponibilizar ou vender áreas públicas; 
desde que os proprietários aceitem fazer a troca.
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Proposta de gestão para os clubes de futebol gaúcho
Sala João Neves da Fontoura - Plenarinho,  24-08-2011

 O Deputado Alexandre Lindenmeyer (PT) presidiu a audiência 
e recebeu os seguintes convidados para o debate: Kalil Sehbe, Secretário 
Estadual de Esportes e Lazer do RS; Francisco Novelletto Neto, 
Presidente da Federação Gaúcha de Futebol; Edson Antonio da Rosa 
Prates, Vice-Presidente SECEFERGS (Sindicato dos Empregados em 
clubes esportivos e em Federações no Estado do RS) e Presidente da 
Federação dos Trabalhadores em Estabelecimento de Cultura Física RGS; 
Paulo César Beneduzi Mocelin, Presidente do SIAPERGS – Sindicato dos 
Atletas	Profissionais	do	Estado	do	RGS;	Ciro	Marconi	Renck	Camargo,	
Presidente do SAFERGS – Sindicato dos Árbitros de Futebol do RS; 
Valmir Coitinho Salaberry ou Adão Alípio Soares dos Reis, Presidente ou 
Vice-Presidente	do	STPERS	–	Sindicato	dos	Treinadores	Profissionais	do	
Estado do RS;  Paulo Ricardo do Canto Capela, Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC.  

 Foram realizadas homenagens a jogadores de futebol. Foi apresentada 
proposta	de	gestão	e	financiamento	dos	clubes	de	futebol	através	
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de patrocínio de empresas como Banrisul, Sulgas, CEEE etc. O Presidente 
faz os encaminhamentos de sistematizar todas as propostas apresentadas, 
consolidar um coletivo constituindo um fórum de debates sobre a gestão 
dos clubes de futebol e  intermediar o diálogo com o Governo do Estado.
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Meia entrada estudantil
Sala do Fórum Democrático,  12-09-2011

 A Presidência da audiência foi compartilhada pelos Deputados 
Cassiá Carpes (PTB) e  Raul Carrion (PCdoB). Presentes ao debate 
também os Deputados Paulo Odone e Gilmar Sossella. Convidados: 
Alcebíades Santini, Fórum Estadual de Defesa do Consumidor, Arthur da 
Veiga, UEE-RS, Laura Sito, UEE Livre, Diego Hamester, UJS, Thayna da 
Silva, UBES, Thalisson Silva, UGES, Nelson Junior, UMESPA, Jeferson 
da Silva, Força Sindical, Vinicius Caurio, Sindicato dos Artistas e Técnicos 
de Espetáculos de Diversões do Rio grande do Sul – SATED-RS, Eduardo 
Antonini, Vice-Presidente do Grêmio Football Porto-Alegrense, Jéferson 
Pereira, Diretor da UAMPA e demais dirigentes do movimento estudantil, 
DCEs, DAs, Uniões Municipais, Grêmios Estudantis e representantes de 
entidades culturais.

 Na audiência foi debatido o Projeto de Lei nº 263/2011 de autoria 
do Deputado Cassiá Carpes que dispõe sobre os benefícios aos estudantes 
para o acesso a eventos culturais e esportivos. 
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	 Também	tratou-se	dos	avanços	e	dificuldades	na	implementação	
da Lei 13.104/08, que institui a meia entrada estudantil nas atividades 
culturais do Estado.

	 Ao	final,	foram	definidas	as	seguintes	propostas:	foi	constituído	
grupo de trabalho com integrantes da rede de cultura, esporte, lazer, 
produção, distribuição, consumidores e estudantes para elaborar projeto 
de lei ou substitutivo para  aperfeiçoamento da legislação estadual; garantir 
que somente as entidades estudantis com maior representatividade 
emitam	 carteira	 estudantil;	 definir	 critérios	 de	 fornecedores	 para	 não	
onerar em excesso os pequenos produtores culturais na garantia do 
acesso à meia-entrada; chamar Secretarias da Cultura para composição 
do grupo de trabalho(gt); o movimento estudantil irá encaminhar moção 
aos Deputados Estaduais para que seja revogada a Medida Provisória que 
regulamenta a meia entrada em nível federal. O Deputado Cássia Carpes 
encerra, solicitando que as entidades encaminhem seus pleitos que serão 
estudados pelo grupo de trabalho.
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Produtos da agricultura familiar nas escolas
Sala do Fórum Democrático,  13-09-2011

 A audiência foi presidida pelo Deputado Alexandre Lindenmeyer 
(PT) com a presença dos Deputados Chicão Gorski (PP) Presidente da 
Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo (CAPC),  Marisa 
Formolo (PT),  Altemir Torteli (PT), Edgar Preto (PT) e Zilá Breitenbach 
(PSDB).  Convidados para o debate a Sra. Ana Lúcia dos Santos Stepan, 
representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, 
Gervásio Pluncinski, representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural, José Valdir, representante da Secretaria da Educação, Marison 
Marinho, Assessor da CONAB, Gérson Madruga, Diretor Técnico da 
CEASA, Roberto Balen, Coordenador Adjunto da FETRAF/SUL/CUT/
RS, Antônio Delci Falcão, Emater/RS e Lecian Conrad, do FNDE/
UFRGS.

	 Na	audiência	foram	debatidas	as	dificuldades	encontradas	pelas	
escolas para aquisição de produtos alimentícios provenientes da agricultura 
familiar, conforme preconiza a Lei nº. 11.947/2009. 
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	 Ao	 final,	 o	 Deputado	 Lindenmeyer	 fez	 uma	 síntese	 dos	
encaminhamentos: realização de convênios entre Ministério da Agricultura 
e	 cooperativas	 parar	 qualificação	 dos	 produtores;	 encaminhamento	 de	
PL na Câmara de Deputados para alteração da legislação de bebidas 
no que se refere à comercialização de sucos. Como considerações 
finais,	 os	 representantes	 destacam	 a	 	 presença	 do	 agricultura	 familiar	 e	
da agroecologia  nos currículos escolares;  a melhoria da qualidade da 
merenda escolar com a presença de produtos da agroecologia; o estudo da 
viabilidade da retomada da gestão da merenda escolar da rede estadual por 
parte dos municípios;  o lançamento de edital, disponibilizando 40 milhões 
para construção de centros de distribuição;  a necessidade de revisão dos 
preços dos produtos para maior distribuição de renda; a ampliação da 
compra institucional de produtos da agricultura familiar que passará a 
integrar também as refeições fornecidas por hospitais, universidades e 
presídios, garantindo a ampliação do mercado de forma permanente.
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Carreiras de Cavalos e Cancha Reta
Salão Paroquial da Igreja Luterana de Piratini-RS, 19-09-2011

 A Presidente da Comissão de Educação, Deputada Juliana 
Brizola (PDT), coordenou os trabalhos que contaram com a presença 
dos Deputados Edegar Pretto (PT), proponente da audiência; Adilson 
Troca (PSDB)  e o Deputado Federal Afonso Hamm (PP). Convidados 
os senhores Vilson Agnelo Gomes, Prefeito de Piratini; Carlos Isnaldo 
Rickes, Presidente da Câmara Municipal de Piratini; Roberto Schroeder, 
representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  e 
Marcial	Lucas	Guastucci,	representante	dos	turfistas	de	Piratini.

 Foram debatidas mudanças nas exigências legais para viabilizar a 
realização das carreiras de cavalos que mobilizam a economia e comércio 
local e fazem parte da história e tradição gaúcha,  bem como declarar as 
carreiras de cavalos e Cancha Reta como Patrimônio Histórico e Cultural 
do Rio Grande do Sul.

 O Deputado Adilson Troca falou do cuidado ao elaborar a nova 
lei, para que atenda às questões sanitárias e de segurança do público, mas 
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também atenda as que praticam esta cultura. Refere também a lei de sua 
autoria  onde a  Semana Farroupilha de Piratini tornou-se patrimônio 
cultural	e	a	Chama	Crioula	ficará	permanentemente	acesa.	Quer	participar	
do	movimento	e	da	lei	a	favor	da	cancha	reta.	Foi	firmado		compromisso	de	
levar a causa da cancha reta para o parlamento gaúcho para a regulamentação. 
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Manutenção do polo de ensino da UERGS em Cidreira
Sala do Fórum Democrático, 03-10-2011

 Presidida pelo Deputado Raul Carrion (PCdoB) a audiência contou 
com os seguintes convidados:  Marc Richter,  Pró-Reitor da UERGS; 
Roberto César Pires Camargo, Prefeito de Cidreira; Romildo Bolzan, 
Prefeito de Osório; Cláudio da Silva Cardoso, Presidente da Câmara de 
Vereadores de Cidreira; Ana  Lúcia Velho,  Vice-Presidente para o Rio 
Grande do Sul da UNE – União Nacional de Estudantes; Daian Souza, 
Coordenador Geral do DCE – UERGS; Luli Luz, Comissão Pró-UERGS- 
Cidreira; Fábio Assis Darski - Presidente do Diretório Acadêmico da 
Pedagogia da UERGS – Cidreira; Manoel Ponciano Martins, Vice-Prefeito 
de Cidreira; Mateus Junges Gomes, Vereador de Cidreira – PCdoB; Luiz 
Paulo Cardoso, Vereador; Thomé, Vereador; Claudio Wolf,  Vereador;   
Milton Terra Bueno, Secretário Municipal da Fazenda de Cidreira; Lisiane 
Barbosa, Casa de Cultura do Litoral; Ismael Santos, Grêmio Estudantil da 
Escola Raul Pilla; Aristoclides Vieira dos Santo,; União das Associações de 
Moradores de Cidreira e Rolf  Schumann,  Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Cidreira.
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 A comunidade de Cidreira luta pela manutenção do polo da 
UERGS, mas o governo e a Reitoria querem retirar a UERGS de Cidreira. 
Da audiência, saiu a solicitação da comunidade de Cidreira de apoio para que 
não haja o fechamento da unidade da UERGS. As manifestações mostram o 
nível de tensão grande entre a comunidade e a UERGS. Encaminhamentos:  
será levada adiante a ideia da audiência com o Governador, com a presença 
dos Deputados Marco Alba e Juliana Brizola. Foram solicitadas cópias 
das atas das reuniões realizadas em 2011 pelo CONSUN e UERGS, para 
conhecimento das tratativas sobre a unidade de Cidreira.  Encaminha 
também a formação de grupo de trabalho com integrantes dos poderes 
executivos e legislativos do município e Estado e comunidade para discussão 
e apresentação de soluções para a UERGS de Cidreira.
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Ciclismo
Sala Salzano Vieira da Cunha,  04-10-2011

 O Deputado Catarina Paladini (PSB) presidiu os trabalhos e 
recebeu os seguintes convidados para o debate: Alessandro Barcelos, 
Presidente do DETRAN, Sérgio Néglia, representante da Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e Logística, Anderson Farias, representante da 
FUNDERGS, Régulo Ferrari, representante da EPTC, Marcos Lorenz, 
Presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo  Manoel Alves, Associação 
Pelotense de Esportes  José Antonio Raimunde Martinez, do grupo POA 
Bikers, Ibraim Gonçalves, AFERS e Daniel Lorenzi, ciclista.

	 O		ciclismo	é	um	modal	de	transporte	que	enfrenta	dificuldades	
para se tornar popular no estado. As vantagens são o baixo custo, transporte 
aliado ao exercício físico,  bem como não ser poluidor.  Falta segurança, 
ciclovias e locais para guarda de bicicletas, e estímulo ao uso da bicicleta. 

 Foi constituído grupo de trabalho com reuniões mensais para 
ampliação do ciclismo no Estado; envio das sugestões para o DETRAN e 
EPTC para realização de  um seminário sobre ciclismo; sugestão de 
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realização de curso para motoristas de táxi e ônibus para conscientização 
sobre o ciclismo; integração de entidades públicas e privadas para realização 
de ações conjuntas sobre o ciclismo; integração dos diversos modais no 
uso das vias públicas através de campanhas de esclarecimento; criação de 
adesivos para carros e cartazes para escolas sobre o respeito ao ciclista.
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O Papel da educação superior no 
desenvolvimento do Rio Grande do Sul
Sala João Neves da Fontoura - Plenarinho, 04-11-2011

 O Deputado Jurandir Maciel (PTB) presidiu a audiência, que 
contou também com a presença dos Deputados Ronaldo Santini (PTB) 
e  Alexandre Lindenmeyer (PT) e dos convidados: Prof. Ney Lazzari, 
representante do COMUNG e do Centro Universitário Univates; Prof. 
Vilmar Thomé, Presidente da Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias – ABRUC;  Fernando Guaragna, Reitor  da UERGS.

  O Presidente recebeu proposta encaminhada pelo COMUNG 
com as seguintes solicitações: preservação e repasse dos 0,5% de recursos 
orçamentários às universidades; apoio à continuidade da cooperação 
pela educação; moção de apoio ao PL das Instituições Comunitárias,  PL 
7639/2010 da Câmara Federal. Foi lida moção da UERGS em apoio à  
PEC 208/201,   encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça  pelo 
Conselho	 Universitário,	 	 como	 um	 caminho	 ainda	 não	 suficiente	 para	
recursos a UERGS.
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Políticas para Práticas Esportivas nas Escolas Estaduais
Sala do Liberato Vieira da Cunha, 08-11-2011

 O Deputado Cassiá Carpes (PTB) presidiu e coordenou os trabalhos 
que contaram com os convidados: Kalil Sehbe, Secretário do Estado de Esporte 
e do Lazer do RS;  Renita Dametto, Presidente da Fundação de Esporte e Lazer 
do RS - FUNDERS; Eduardo Merino, Presidente do Conselho Regional de 
Educação Física da 2ª Região; José Valdir Rodrigues da Silva.

  Foi apresentado o resultado da Conferência Estadual do Esporte, 
com várias diretrizes de trabalho e de investimentos, tendo em vista a realização 
da Copa e das Olimpíadas.  As escolas terão quadras cobertas para a prática 
desportiva e estímulo para o esporte. Deve haver maior interação entre a 
Assembleia, Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte quanto à prática 
desportiva. O investimento no esporte é um dos mais baratos e que tem retorno 
imediato em bem estar e saúde. Na escola, o esporte pode ser motivador para os 
estudos de todas as matérias curriculares. Foi formado grupo de trabalho com 
representantes de 15 entidades para, em conjunto com o Conselho Estadual do 
Esporte,  fomentar o esporte escolar e apoiar a formação de  cidadãos e atletas.



106

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em Pauta

Semana Estadual do Hip-hop
Sala Salzano Vieira da Cunha,  10-11-2011

 Presidida pelo Deputado Catarina Paladini que conduziu o 
debate com os seguintes convidados: Lutti Pereira, Coordenador da 
Descentralização da Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Porto 
Alegre-RS, representando o Secretário Municipal de Cultura de Porto 
Alegre; Mano Oxi, representando o Fórum Permanente do Hip Hop; 
Whaite Jay representa a Dep. Manuela D’ávila; Nitro Di representando 
o Dep. Mano Changes; Fábio da ONG Na Humilde; Fábio, assessor do 
vereador Ddjei Cássia; Guará representando a militante Guaçu e vereadora 
Fernanda  Melchiona do PSOL; Tiririca da Cohab Rubem Berta; Fabiano 
Campos da Neurose da CUF; BO Daniel da Rebelião.

 O Hip-hop é uma manifestação da cultura popular e da periferia 
que pode resgatar muitos jovens da violência e da exclusão. A semana do 
Hip-hop	pode	ser	um	momento	de	celebração	de	todos	que	se	identificam	
com esta cultura. Como encaminhamentos, o presidente sugere que o 
movimento se organize para a aprovação do Projeto de Lei (PL), assim 
como para fazer a divulgação do PL junto aos gabinetes dos Deputados. 
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Também sugere que sejam escolhidos alguns representantes para que o 
recurso do Executivo  de trinta mil reais para a Semana do Hip-hop seja 
garantido.	O	Fórum	Permanente	ficará	responsável	pela	organização	da	
semana do Hip-hop para maio do ano que vem.  Mano Oxi fala da emoção 
de encontrar antigos parceiros hoje aqui presentes que já se encontraram 
em caminhos errados, mas hoje estão na luta e continuam no movimento.
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Exame  de proficiência para exercício da Medicina
Sala do Fórum Democrático,   21-11-2011

 Deputado Jurandir Maciel (PTB) presidiu a audiência e conduziu 
o debate entre os seguintes convidados: Deputado Federal Ronaldo 
Nogueira (PTB), relator do PL; Jadete Barbosa Lampert, representante 
a Associação Brasileira de Medicina; Jorge Eltz, representante do 
SIMERGS; Isabel Coelho da Cunha, representante da AMRIGS; Pedro 
Piccaro de Oliveira, representante da AMERERS; Rafael Cabral Macedo, 
representante Universidade Federal de Santa Maria; Rafael Faraco, Centro 
Acadêmico da Medicina da UFRGS; Eron Cunha Lopes, do Centro 
Acadêmico Santa Maria, Igor estudante de medicina; Itacir Flores, 
representante do Movimento dos Bacharéis do Brasil.

 O debate foi centralizado na avaliação dos estudantes de medicina, 
que	deve	 se	dar	durante	 todo	o	processo	de	 formação.	 	Ao	final,	 foram	
aprovados os seguintes encaminhamentos: todas as entidades são contrárias 
ao	exame	de		proficiência;	entidades	profissionais	não	são	 indicados	para	
as avaliações e sim o MEC; os presentes irão elaborar as propostas das 
entidades	aqui	presentes	para	a	qualificação	da	formação	dos	médicos,	
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no SIMERS dia 25 de novembro às 14 horas; será elaborada a carta com 
a posição contrária do Rio Grande do Sul, entidades e parlamento; serão 
chamados as demais entidades não presentes; mobilização de todos os 
envolvidos	para	manifestação	contrária	 ao	exame	de	 forma	a	oficializar	
esta postura junto à Câmara Federal; disponibilidade da assessoria para 
mobilização; leitura da carta em Grande Expediente.
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Transferência das eleições dos 
diretores de escolas estaduais
Sala Liberato Vieira da Cunha,  22-11-2011

 Coordenada e presidida pelo Deputado Gilmar Sossella(PDT) 
que recebeu os seguintes debatedores: José Valdir da Silva Rodrigues, 
representante da Secretaria Estadual de Educação; Raul Gomes de Oliveira 
Filho, representando o Conselho Estadual de Educação do RS; Marlova 
Tiburi Rossi, representando a 23ª CRE;  Maria Luiza Santin Pereira, Diretora 
da E.E.E. Médio Quatro Irmãos.

 O Presidente diz que a atual forma de eleição faz com que haja 
coincidência  entre os calendários das eleições nas escolas e as demais eleições. 
Isto pode prejudicar o processo de gestão democrática nas escolas. O Art. 
20 diz que a comunidade escolar será convocada na segunda quinzena de 
setembro para a eleição em outubro. A data poderia ser diferente em cada 
eleição. Defendeu o consenso. José Valdir diz que levará as considerações do 
Dep. Sossella para a SEDUC. Maria Luiza Pereira refere que a intenção não 
é ampliar o tempo de mandato, mas somente evitar a coincidência com as 
demais eleições (municipais e eleições gerais) para a diminuição dos problemas.
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Condições físicas e estruturais das escolas
Fórum Democrático, 28-11-2011

 O Deputado Carlos Gomes (PRB) presidiu a audiência e recebeu 
os seguintes convidados: Dra. Cláudia Aparecida Camargo e Barros, 
Defensora Pública; Dra. Synara Buttelli do Ministério Público Estadual; 
Augusto Deon, representando o Conselho Estadual de Educação,  
Ricardo Aquino, representando o CPERS; Ricardo Joaquim Joaquino, 
representando a FASE; Dra. Carmelita Ida Mazzardo, representando 
a OAB, Nelson Almeida Junior, representando a UGES; Jose Valdir, 
representando a SEC/RS;  Marta Pokorski, representando a SMED de 
Porto Alegre; Luzmari de Camargo, representando a 23ª CRE; Rodrigo 
dos Reis, Conselhos Tutelares; Veradora Silvana Simon, Câmara de 
Vereadores de Viamão, Leila Rita dos Santos, Dóris Alves,  Diretora da 
Escola Alvarenga Peixoto, Maria Liliana,  vereadora de Alto Feliz.

 Foi apresentado pela SEDUC e pela Secretaria de Obras o 
Plano de Obras para as escolas públicas. Todas as escolas passaram por 
um	diagnóstico	para	identificar	as	necessidades	de	obras.	As	obras	estão	
classificadas	como	emergenciais,	reformas	e	construção	de	novos	prédios.	
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 Também estão previstas a climatização e construção de quadras 
cobertas. As obras terão início em 2012, com recursos do BIRD. O 
Presidente dos trabalhos informou que será feito acompanhamento das 
obras realizadas pela melhoria das condições físicas das escolas.
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Trabalho extraclasse desenvolvido pelos 
professores do ensino privado no Estado
Sala Liberato Salzano Vieira da Cunha, 29-11-2011

 O Deputado Adilson Troca (PSDB) presidiu os trabalhos que 
contaram com os seguintes debatedores: Marcos Júlio Fuhr, representando 
o SINPRO/RS; Amarildo Pedro Cinco, representando a FETEE SUL; 
João Afonso Franz, representando o SINPRO Noroeste; Cássio  Filipe 
Galvão Bis, representando a CONTEE; Osvino Toiller, presidente do 
SINEPE/RS.

 A audiência foi proposta pelo SINPRO que realiza campanha 
pela remuneração do trabalho extraclasse dos professores. O mundo do 
trabalho do ensino privado é um setor muito pouco discutido pelo poder 
público. É um grande desconhecido de toda a sociedade e do próprio 
usuário. O fato de a Comissão abrir este espaço é de suma importância, 
pois é a  primeira audiência que realizamos e isto deve ser valorizado.  
A luta dos professores é pelo reconhecimento do trabalho relevante que 
desempenham e pelo papel estratégico que muitas vezes não é  reconhecido 
pela sociedade. Não pleiteamos adicional de salário, nossa  tese é de que 
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parte da carga horária seja destinada ao trabalho extraclasse. 

 O representante do SINEPE apresentou dados que demonstram 
que as atividades extraclasse já são remuneradas. O Presidente Dep. 
Adilson Troca (PSDB)  elogiou  o alto nível da audiência, onde com muito 
respeito cada lado defendeu e fez a exposição dos  seus argumentos.
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Piso Nacional do Magistério
Sala João Neves da Fontoura – Plenarinho, 16-12-2011
 

 A Presidente da CECDCT, Deputada Juliana Brizola (PDT), 
presidiu a audiência que contou com a presença dos deputados Frederico 
Antunes (PP), Alexandre Lindenmeyer (PT), Edson Brum (PMDB),  
Jurandir Maciel (PTB), Zilá Breitenbach (PSDB) e Raul Pont (PT). 
Contou ainda com os seguintes debatedores e convidados: Rejane de 
Oliveira, Presidente do CPERS; Paulo Ziulkoski, Confederação Nacional 
dos Municípios; Alex Saratt, diretor da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação; José Valdir Rodrigues da Silva, Assessor 
parlamentar da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul; Ernesto José 
Toniolo, Assessor Jurídico da Secretaria da Educação do Rio Grande do 
Sul; Talisson Silva, Presidente da UGES – União Gaúcha dos Estudantes 
Secundaristas.

 A Deputada Juliana Brizola defendeu a aplicação do piso nacional 
do magistério como forma de valorizar a educação e o educador. O piso 
deve	ser	implantado	de	acordo	com	a	possibilidade	financeira	do	estado,	
mas não resta dúvida que esta é uma dívida para com o magistério. Como 
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Presidente da CECDCT sabe que ninguém é contra o piso nacional do 
magistério, que é uma unanimidade entre os deputados; entretanto, é 
preciso respeitar a capacidade de recursos do estado. O piso nacional foi 
debatido durante todo o ano na Comissão. 

 Rejane Silva diz que o CPERS esta aberto à negociação, com 
propostas concretas. Não adianta falar que vai pagar o piso e na prática 
fazer outra coisa. Destinar 500 milhões é dar 10% de reajustes. O governo 
reajusta CCs, cria novos cargos e não cumpre o piso nacional. O concurso 
foi anunciado e ainda não temos nomeações. O representante da FAMURS 
diz	que	os	municípios	também	estão	com	dificuldades	para	pagar	o	piso.
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Conexão do Trensurb com o campus 
da Universidade FEEVALE
Auditório da FEEVALE – Novo Hamburgo, 12-12-2011

 O Presidente Deputado Mano Changes (PP) recebeu os Deputados 
Lucas Redecker (PSDB); Giovani Feltes (PMDB) além dos seguintes 
convidados: professor Ramon Fernando da Cunha, Reitor da FEEVALE, 
Ito Luciano, Vereador de Novo Hamburgo; Ernani da Silva Fagundes, 
Superintendente de Expansão da Trensurb S/A; Miguel Schimitz, Diretor 
de Relações de Assuntos com a Comunidade do Grupo Editorial Sinos S/A 
e José Rafael Andrade, da Secretaria Estadual do Planejamento.

 Os presentes debateram  a ampliação do trajeto do Trensurb até a 
Feevale. Existem vários projetos alternativos para ampliação do Trensurb 
que além dos investimentos de ampliação precisa de investimentos em 
renovação dos trens. Todos os presentes concordam com as vantagens deste 
transporte e com a integração que acontece entre a capital e os municípios 
mais distantes quando se tem esta opção de transporte. Para os estudantes 
da Feevale que moram em Porto Alegre e Região Metropolitana esta seria 
uma forma rápida e econômica de transporte.  



118

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em Pauta

A implementação da Sociologia no Ensino 
Médio na Rede Estadual de Educação
Sala Salzano Vieira da Cunha,  20-03-2012

 A audiência foi presidida pela Deputada Marisa Formolo (PT) e 
contou com os seguintes convidados: César Henrique Schütz, Presidente 
do Sindicato dos Sociólogos e   Professor  Julio Alexandro, representante 
da   Secretaria Estadual de Educação.

  A Deputada Marisa Formolo (PT) falou da importância que o 
estudo das relações sociais locais e regionais tem nos dias atuais, “pois 
permite uma melhor visão do momento histórico em que vivemos, onde 
a escola, que sempre foi um espaço de aprendizado, está cada vez mais 
se transformando em local de disseminação da violência”.  O Sindicato 
dos Sociólogos cobra da SEDUC a aplicação da legislação e realização de 
concurso para professores de Sociologia. A Administração Estadual está 
implantando o ensino de Sociologia nos currículos escolares, em que pese 
a		insuficiência		das	vagas	do	concurso.	As	propostas	aprovadas	são:		será	
realizada reunião com densidade política e técnica, se possível com Nota 
Técnica sobre a Situação do Ensino de Sociologia no Ensino Médio 
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do Sistema Estadual de Educação, garantindo, assim, o amplo acesso a 
estas informações; o Sindicato  requerente recomenda que a disciplina de 
Sociologia seja ministrada por professores habilitados em Ciências Sociais.



120

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em Pauta

Extinção da SUEPRO
Plenarinho,  27-03-2012

 A intenção da Secretaria Estadual de Educação de extinguir a 
SUEPRO	–	 Superintendência	 da	Educação	Profissional	 e	 instituir	 uma	
coordenação	 específica	 para	 substituí-la	 foi	 tema	 de	 uma	 Audiência	
Pública, presidida pelo Vice-Presidente da CECDCT, Deputado Alceu 
Barbosa (PDT). 

  A discussão acalorada contou com as presenças do Secretário 
Estadual de Educação, Jose Clovis de Azevedo; do Superintendente da 
SUEPRO, Pedro Luiz Maboni; Presidente do Conselho Estadual de 
Diretores de Escolas Agrícolas, Meri Terezinha Cichocki Marmilickz; do 
Presidente da Associação Gaúcha de Professores do Ensino Agrícola, 
Sérgio Crestani; além de diretores da Secretaria de Educação, de Escolas 
Técnicas, professores e alunos. 

  Na abertura dos trabalhos, Alceu Barbosa disse que a intenção 
de extinguir a SUEPRO não contou com uma consulta prévia junto à 
comunidade ligada às Escolas Técnicas do Estado. Sob aplausos, recebeu 
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um abaixo- assinado contrário à extinção da SUEPRO, contendo cerca de 
quatro mil assinaturas, que será encaminhado ao Governador Tarso Genro.
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Demissões da Anhanguera Educacional
Sala Salzano Vieira da Cunha,  24-04- 2012

 O Deputado Alexandre Lindenmeyer (PT) presidiu a audiência 
que tratou das demissões de docentes e do modelo educacional da rede 
Anhanguera Educacional.  Estiveram presentes Amarildo Pedro Cenci, do 
SINPRO/RSl; Cássio Filipe Galvão Bessa, da CONTEE-Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino; Edgar Zanini 
Timm, Pró-Reitor IPA;  Luiz Gambim,  FETEE Sul;  Rogério Almeri, 
SINTAE/RS; Olmir Luiz Paludo; Renata Cerutti, Diretora do SINPRO/
RS; Ivo Mota,SINPRO/Rio Grande; Marili Libardi, SINPRO/Caxias do 
Sul; Olmir Paludo, SINTEP/Vales;  Ademar Sgarbossa, SINTEP/Serra.

 Após os debates,  foram aprovados os seguintes encaminhamentos: 
manifestação desta Casa junto ao MEC e Ministério Público Federal sobre 
as irregularidades aqui apontadas para que sejam tomadas providências 
urgentes para averiguar os fatos aqui denunciados: fraude ao processo de 
avaliação,	com	a	demissão	de	professores	qualificados	assim	que	findo	o	
processo avaliativo institucional e dos cursos junto ao MEC;  demissão de 
professores que se posicionam politicamente junto ao sindicato; 
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desrespeito à legislação trabalhista, constituindo afronta às relações de 
trabalho;	prática	antissindical,	configurando	postura	inconstitucional;	que	
sejam reiteradas as denúncias da audiência pública feita em São Paulo 
com provável ação idêntica em todo o país; apurar o descumprimento de 
leis trabalhistas, educacionais, e de direito econômico pela Anhanguera 
Educacional; estímulo para que os estudantes procurem seus direitos na 
área do direito do consumidor; manifestação do presidente no plenário 
sobre as práticas da Anhanguera para dar conhecimento a toda a 
sociedade e demais deputados; que seja solicitada a realização de audiência 
na Câmara de Deputados para apurar estes mesmos fatos na âmbito 
nacional; encaminhar o descumprimento da legislação trabalhista junto ao 
Ministério Público do Trabalho; a prática antimovimento estudantil poderá 
ser apurada junto à Comissão de Direitos Humanos, por cerceamento ao 
direito constitucional  que garante a liberdade de organização e associação.



124

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em Pauta

Pedagogia Griô
Espaço Convergência,  25-05-2012

 A Audiência presidida pelo Deputado Catarina Paladini (PSB) 
debateu a estruturação da “Pedagogia Griô” no Rio Grande do Sul,  
conforme o Projeto de Lei 1.786/2011, de iniciativa popular, que tramita 
no Congresso Nacional. A “Pedagogia Griô” tem como objetivo trabalhar 
em sala de aula, a cultura e o conhecimento dos povos tradicionais, que são 
transmitidos de geração em geração, através da história oral. A proposta 
para estruturação da “Pedagogia Griô” foi entregue pelos mestres 
tradicionais ao Deputado Catarina, que pretende protocolar o projeto de 
lei na Casa. 
 
 Estiveram presentes Márcio Caíres, Coordenação Nacional da Rede 
Ação Griô da Bahia; Rita Patta Rache, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  
da Universidade Federal do Rio Grande; Andila Kaingang, representante 
do Ponto de Cultura do Povo Kaingang; Mestra Dorci da Paraíba; Mestre 
Alcides, representante da Comissão  Nacional dos Griôs e Mestres de 
Tradição Oral do Brasil; Marly Custa, representante do Estado na Comissão 
Nacional dos Pontos de Cultura; Mano Oxi, Rapper e ativista social.
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ProUni/RS
Plenarinho,  29-05-2012

 A Audiência Pública foi presidida pela Deputada Ana Affonso 
(PT), para tratar do ProUni/RS. Na ocasião  a parlamentar  apresentou  sua 
proposta de emenda ao Projeto de Lei do ProUni/RS, que insere jovens 
oriundos de programas sociais desenvolvidos pelo governo municipal, 
estadual e federal, tais como: Bolsa Família, RS mais Igual, Projovem, 
Proeja, Protejo entre outros. O objetivo da audiência foi  também discutir 
e  valorizar os projetos que visam a elevar a escolaridade dos jovens em 
situação de vulnerabilidade social. 

 Sendo assim, o ProUni/RS poderá contribuir para o percurso 
social formativo dos jovens, ao viabilizar a sequência dos programas, elevar 
a escolaridade na perspectiva da transversalidade das políticas públicas, 
ampliar o horizonte de possibilidades através de outras políticas e ações, ou 
seja, com estímulo a jovens que estão fora da educação formal, retomarem o 
acesso e a permanência no ensino da educação formal, retomarem o acesso 
e a permanência no ensino, sob a presidência da deputada Ana Afonso (PT).
Estiveram presentes Vinícius Wu,  Chefe de Gabinete do Governador; 
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Maria Inês Zulke, representando a Secretaria da Ciência,   Inovação e 
Desenvolvimento Tecnológico; Maurício Piccin representando a Secretaria 
da Justiça e Direitos Humanos; Ana Lúcia Velho,  representando a União 
Nacional dos Estudantes /UNE; Tabata Silveira,  representando a União 
Nacional dos Estudantes /UNE.
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Educação do Campo
Plenarinho, 31-05- 2012

 A audiência foi requerida pelo deputado Altemir Tortelli (PT) 
e presidida pelos deputados Ernani Polo (PP) e Alceu Barbosa (PDT), 
presidente em exercício da Assembleia Legislativa com as seguintes 
presenças: Antônio Lídio de Mattos Zanbom,  Coordenador Geral 
de Educação no Campo do MEC; Antônio Marangon,  Diretor do 
Departamento de Articulação com os Municípios – DAM,  nesta audiência 
representando o governo estadual; Maria Regina Fay de Azambuja, 
Procuradora de Justiça; Adair Pozzebon da Associação Gaúcha das 
Escolas Famílias Agrícolas – AGEFA; Ivar Pavan,  Secretário Estadual 
de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo; Leomar Fernando 
Mattia da FETAG; Ivori Moraes, representando a  Via Campesina; 
Elisandra	Mânfio	da	Associação	Regional	das	Casas	Familiares	Rurais	do	
Estado do RS – ARCAFAR e  Cleonice Back  da  Fetraf-Sul. 

 O coordenador da educação no campo do MEC apresentou o 
programa nacional que abrange a construção de escolas rurais, material 
didático e pedagógico adequado para a diversidade do campo, formação 
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de	 professores	 com	 a	 visão	 do	 campo,	 além	 de	 outras	 especificidades	
para	o	meio	rural.	Como	desafios,	está	colocada	a	permanência	do	jovem	
no campo com a mesma qualidade de vida dos centros urbanos. Foram 
mostradas várias experiências exitosas nesta área, bem como a dedicação 
do Deputado Altemir Tortelli para as melhorias da educação do campo. 



129

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia em Pauta

MAR DE DENTRO Rumo a Rio + 20
Plenarinho,  05-06- 2012

 A audiência foi presidida pelo deputado Alexandre Lindenmeyer 
(PT) e contou com os seguintes convidados presentes: Moacir Leon, 
professor aposentado da Universidade Federal de Rio Grande  e integrante 
da Força Verde; Lélio Falcão, da ASSENAR;  Clóvis André do Gabinete 
da  e Walter Fabro da Força Sindical. 

 Os presentes debateram os investimentos que estão sendo 
feitos na metade sul e que afetam o Bioma Pampa e o Mar de Dentro. 
Este	 ciclo	 de	 crescimento	 econômico	 é	 benéfico	do	ponto	 de	 vista	 do	
desenvolvimento econômico e social, mas deve ser sustentável e com a 
garantia de preservação das riquezas naturais da região. 
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Educação dos surdos no Estado do Rio Grande do Sul
Auditório Dante Barone,  04-06-2012

 A Escola Bilíngue para Surdos foi o tema da Audiência Pública 
presidida pelo Deputado Carlos Gomes (PRB), com a presença do Senador 
Paim e do Deputado Adão Villa Verde,  e que lotou o  Dante Barone.
  
 Também estiveram presentes a Defensora Pública Alessandra 
Quines Cruz;  Professora  Adriana Thoma; Diretor Regional do Feneis,   
Francisco Eduardo Coelho Da Rocha; Professor  Cláudio Henrique 
Nunes Mourão - Cacau Morão; Professora  Patrícia Rezende e Professor  
Cristian Alexandre Strak. Escola municipal de Surdos Salomão Watnik, 
Escola Fundamental Ele Keller de Caxias do Sul, Escola Estadual Especial 
Reinaldo Cozer, Escola de Educação Básica Prudente de Moraes de 
Osório,		Escola	Cônego	Pedro	de	Osório,	Escola	Frei	Pacifico,	Associação	
do Grupo de Surdos de Carapinho, Escola Liai Mazarom, Associação de 
Pais e Amigos do Surdo de Passo Fundo, Escola Concórdia de Santa 
Rosa, Escola João Freitas Filho de Sapucaia do Sul, Escola Concórdia 
Porto Alegre, Escola Municipal de Gravataí, Escola Especial Concórdia 
da ULBRA, Escola Especial Alfredo de Pelotas, Gabinete da prefeitura 
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de Gravataí, Associação dos Pais e Amigos do Banco do Brasil, Escola 
Estadual Nossa Senhora do Rosário de Santa Cruz do Sul.

 O parlamentar encaminhou a formação de um grupo de trabalho, 
constituído por representantes de todas as entidades presentes na 
Audiência, cujo objetivo principal é discutir as questões sobre o tema e 
buscar o melhor encaminhamento dos problemas  junto ao Governo do 
estado	e	aos	órgãos	competentes.	Dentre	as	conclusões	finais	tiradas	da	
Audiência, citamos a necessidade de ampliar as escolas bilíngues, os cursos 
de libras e da língua dos sinais, visando à inclusão social dos surdos.
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Educação Infantil
Sala Salzano Vieira da Cunha,  19-06- 2012

 A deputada Ana Affonso presidiu a audiência  que contou com 
a presença dos deputados Miki Breier, Fichinha e Marisa Formolo. A 
presidente referiu seu trabalho a frente da Subcomissão de Educação 
Infantil	que	fez	a	radiografia	da	educação	infantil	estadual,	com	a	realização	
de audiências públicas em diversos municípios que contaram com a presença 
de todos os segmentos envolvidos.  Estiveram presentes Celso Floriano 
Stefanoski diretor do SINPRO-RS; Susana Gladys Coward Fogliatto 
vice-presidente do SINDICRECHES; Maria Antonieta Schmitz Backes, 
presidente da Comissão de Educação Infantil do Conselho Estadual de 
Educação; Isabel Letícia Pedroso Medeiros, secretária geral do Conselho 
Municipal de Educação de Porto Alegre; Prof. Diego Tormes, presidente do 
Conselho Municipal de Educação de Farroupilha e Coordenador Estadual 
da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação/RSA.

 Na audiência foram debatidas as reivindicações do SINPRO para 
valorização dos professores das escolas infantis e creches do estado. O 
SINPRO luta pela melhoria das condições de trabalho e salariais dos 
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professores e pela regulamentação da educação infantil. A representante 
do SINDICRECHES disse que as escolas cumprem a legislação e pagam 
o salário de acordo com as convenções. 
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Empresas START UP
Plenarinho,  26-06- 2012

 A audiência foi requerida pelo Deputado Paulo Borges (DEM) 
e presidida pelo Deputado Carlos Gomes (PRB) com os seguintes 
convidados: Senhor Cassio Spina, presidente da Anjos do Brasil; Senhor 
Mark Woodhead, representante local da Anjos do Brasil no RS; Senhor 
Rodrigo Noll, da empresa Viagem Mania; Senhor Guilherme Masseroni, 
gestor da Associação Brasileira de Startups;  Carlos Artur Hauschild, diretor 
de Departamento da Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Promoção 
do Investimento.

 A audiência tratou da necessidade de mais incentivos para empresas 
startup; que o conhecimento acadêmico possa chegar até o mercado e gerar 
novos negócios; pesquisa do mercado para conhecer o rol de empresas hoje 
no	Estado;	diminuição	da	carga	tributária	e	simplificação	da	burocracia	para	
que	os	talentos	fiquem	no	nosso	Estado.	 	O	deputado	Paulo	Borges	fala	
da criação de um grupo de trabalho para tratar dos incentivos às empresas 
Startup e também da publicação de uma cartilha contendo as informações 
básicas para os empreendedores de empresas startup e investidores anjo. 
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Ensino Médio na Zona Leste de Porto Alegre
Colégio Murialdo,   28-06- 2012

 A Audiência Pública foi realizada de forma conjunta com a 
Comissão de Assuntos Municipais sob a presidência do Deputado Aldacir 
Oliboni (PT) e contou com a presença do Deputado Adão Villaverde 
(PT)  e  seguintes convidados:  Sr. Antônio Branco, coordenador da 
1ª Coordenadoria Regional de Educação, representando o Secretário 
Estadual de Educação, Sr. José Clóvis Azevedo;  Vereador Mauro Zacher, 
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre; Sra. Edeli Butzke, 
representando a Secretária Municipal de Educação de Porto Alegre, 
Cleci Jurach; Sr. Thalisson Silveira da Silva, representando o Presidente 
do Conselho Estadual de Educação, Augusto Deon; Sr. Nelson Almeida 
Júnior, Presidente da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas – 
UGES e, também, representando a União Metropolitana dos Estudantes 
Secundários de Porto Alegre – UMESPA.

 O Deputado Aldacir Oliboni agradeceu a presença das lideranças 
comunitárias, dos jovens, com ênfase para os que se comprometeram 
nesse grande abaixo assinado que reivindica uma escola de ensino médio 
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na zona leste de Porto Alegre.  Disse que esse documento foi, com certeza, 
um instrumento de pressão política dos mais importantes, mostrando 
claramente ao Governo a principal demanda da população. Declarou 
que todos estavam de parabéns pelas boas notícias e que a Comissão Pró 
Ensino Médio irá continuar suas pesquisas, agora para levantar os tipos de 
cursos mais desejados pelos jovens. 
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Planejamento Familiar
Sala Salzano Viera da Cunha, 17-09-2012

 A audiência foi presidida pelo deputado Carlos Gomes (PRB) e 
contou com a presença dos convidados: Dr. João Batista Pires; palestrante; 
Sandra Maria Sales Fagundes, Diretora do Departamento de Ações em 
Saúde da Secretaria Estadual da Saúde do RS; Leandro Tozzi Reppold, 
Coordenador de Planejamento Familiar da Prefeitura Municipal de 
Canoas; Vanessa Gil, da Coordenação Executiva da Marcha Mundial da 
Mulheres; Dra. Nadiane Albuquerque Lemos, Chefe Adjunta da Saúde da 
Mulher da Secretaria Estadual da Saúde do RS, e Dra. Marina Regina Fay 
de Azambuja, Promotora Pública.

 A audiência tratou de métodos reversíveis e irreversíveis de 
contracepção que viabilizam o planejamento familiar. Desde 1996, é 
permitida a vasectomia no Brasil, procedimento defendido pelo doutor 
Darcy, que se diz um entusiasta do planejamento familiar, por tudo que faz 
pela população mais carente. Em diversos municípios existem programas 
públicos de planejamento familiar que abrangem a educação, prevenção e 
oferta de todos os métodos de contracepção (reversíveis e irreversíveis). 
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Doutora Nadine diz que os programas tanto de reprodução assistida quanto 
de contracepção andam juntos e que as restrições legais visam proteger os 
indivíduos. Doutora Mirela acha muito importante que o Hospital Fêmina 
atenda todos os programas de contracepção e planejamento familiar. 

 O presidente encerra, dizendo que será feita uma cartilha, dando 
ampla divulgação para a questão do planejamento familiar, para ampliar a 
discussão nas famílias, evitando, assim, o aborto e a gravidez indesejada.
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Escola Estadual Ensino Médio  Alfredo Ferreira Rodrigues
Sala Salzano Vieira da Cunha,  18-09- 2012

 A audiência foi presidida pelo  deputado Adilson Troca (PSDB)  
e contou com a presença de Odir Baccarin, Diretor do Departamento de 
Obras Públicas da SOPS, José Valdir, Assessor Parlamentar da Secretaria 
Estadual de Educação; Cláudio Somacal, Diretor de Obras da SEDUC; 
Elis Regina M. Porciúncula, diretora da Escola Estadual de Ensino 
Médio Alfredo Ferreira Rodrigues; Maria Jesus Correa, representante do 
Conselho Escolar; Luis Roberto Teixeira, representante do Círculo de 
Pais e Mestres da EEEM Alfredo Ferreira Rodrigues; Celso Luiz Mello 
Coimbra, Coordenador Adjunto 18ª CRE.

 O deputado Adilson Troca solicitou esta audiência a partir de 
ofício que recebeu da escola onde são narrados os andamentos de processo 
de reforma da escola, que já tramita há mais de 4 anos no estado, porém 
até agora não foi executado. Atualmente a preocupação é  com as obras 
da	BR	que	passa	ao	 lado	da	escola.	As	 informações	oficiais	 são	de	que	
a escola será reconstruída. Os encaminhamentos são de que os projetos 
sejam encaminhados com a maior celeridade possível, já que a decisão 
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política já aconteceu. Entende que a comunidade se sente contemplada 
e que a direção também tem esta responsabilidade, sendo louvável a 
iniciativa da escola. 
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Obrigatoriedade do professor de Educação 
Física nas séries iniciais da educação básica
Sala  Salzano Vieira da Cunha , 24-09- 2012

 A audiência foi presidida pelo deputado Carlos Gomes e contou 
com os seguintes convidados presentes: José Valdir,  representando a 
SEDUC; Professora Inês Kaminski, SEDUC; Conselheira Maria Antonieta 
Schmitz Backes, CEED;   Doutor Eduardo Merino, Presidente do Conselho 
Regional de Educação Física – CREF2/RS; Carmem R. Masson, Presidente 
da CEFE do CREF 2/RS; Álvaro Laitano da Silva, Presidente da APEF; 
José Edegar Meuer, Secretário Municipal de Esportes de Porto Alegre,  
João Queiroga, da Federação Universitária Gaúcha de Esportes; Ubirajara 
Brites, presidente do SINPEF/RS; Flávio Koch, presidende do Fórum dos 
Conselhos	 das	 Profissões	 Regulamentadas;	 Vereador	 Professor	 Garcia,	
representando	o	Conselho	Federal	dos	Profissionais	de	Educação	Física.

	 O	Conselho	profissional		apresentou	dados	sobre	a	inexistência	
de professores de educação física nas séries iniciais da educação básica da 
rede pública estadual, em desacordo com o que estabelece a lei. O CREF 
reivindica a contratação destes professores que são fundamentais para a 
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prática do esporte e dos exercícios físicos na infância.  No Brasil é preciso 
romper com esta cultura para que as crianças tenham direito à educação 
física. O presidente deputado Carlos Gomes diz que será encaminhado ao 
governo do estado este apelo pela presença dos professores de Educação 
Física nas séries iniciais. Também será feito levantamento quanto à 
possibilidade de  projeto de lei, uma vez que tem limitações constitucionais 
para projetos de lei que representam despesa para o Executivo
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Educação para os Direitos Humanos
Espaço da Convergência, 14-11-2012

 A audiência conjunta com a Comissão de Cidadania e Direitos 
Humanos foi presidida pelo deputado Miki Breier (OS) e contou com 
a presença da deputado Marisa Formolo (PT). Estiveram presentes 
representantes do Coletivo Feminino Plural, Secretário de Educação;  Reitor 
da UERGS;  Diretora da Faculdade de Educação da UFRGS; representantes 
do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher; da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres do Estado; da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim 
da Violência contra a Mulher; entre outros órgãos e entidades.

 Na audiência foi debatida a Educação para os Direitos Humanos, 
enfatizando a violência contra mulheres e meninas e a inclusão desses 
temas como permanentes nos conteúdos educacionais no Estado.
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Calendário Escolar 2014
Sala João Neves da Fontoura, 04-12-2012

 A audiência foi proposta pela União Nacional de Dirigentes 
Municipais de Educação - UNDIME e Sindicato dos Estabelecimentos 
de Ensino Privado do Rio Grande do Sul -  SINEPE e presidida pelo 
Deputado Jurandir Maciel para debater o calendário escolar de 2014, tendo 
em vista as adequações ao art.64 da Lei Geral da Copa, que determina 
que o encerramento das atividades letivas do primeiro semestre do ano  
abranjam todo o período entre abertura e encerramento da copa, que será 
de 12 de junho a 13 de julho de 2014. 

 Foram convidados o Conselho Estadual de Educação do RS, 
Secretaria de Educação do RS, Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino 
Privado - SINEPE,  SINPRO RS, SINDICRECHES, ACPM – Federação, 
ALINORTE, FIERGS, FEDERASUL, FECOMERCIO, FAMURS, 
Conselhos Municipais de Educação,  Secretarias Municipais de Educação, 
Undime, entre outros. Como encaminhamento foi criado um grupo de 
trabalho	para	elaborar	manifestação	de	flexibilização	do	art.64	da	referida	
Lei, que será encaminhado à Mesa Diretora da Casa e Câmara Federal. 
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Educação do Campo
Escola Estadual Antônio Burin, Rio Negro, Erechim, 14-12-2012
 

 A audiência foi proposta pelo deputado Altemir Tortelli e presidida 
pela Deputada Juliana Brizola com o objetivo de debater a Educação do 
campo, tendo como convidados o Ministério da Educação, Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual da Educação, 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Secretaria 
da Agricultura, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Ministério Público, 
Fetraf, Fetag, MPA, Prefeitos, Secretarias Municipais de Educação e de 
Agricultura, Vereadores, Comunidades Escolares da região, Agricultores 
Familiares da região, Escolas Famílias Agrícolas e Casas Familiares Rurais, 
Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Emater, CRES (interior), 
FARSUL, AGEPTÉIA, Escolas Agrícolas Estaduais.
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Segurança no Campus do Vale da UFRGS
Sala Maurício Cardoso, 17-12-2012

 A audiência foi proposta pelos Deputados Miki Breier, Luis 
Fernando Scmidt e  Juliana Brizola para tratar da situação da segurança pública 
no Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com os 
seguintes convidados:  Ministério da Educação; Ministério Público Federal; 
Reitoria da UFRGS; Coordenadoria de Segurança da UFRGS; Secretaria da 
Segurança Pública; Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos; Ministério 
Público Estadual; Diretório Central dos Estudantes da UFRGS. Audiência 
conjunta com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e Comissão de 
Segurança e Serviços Públicos foi presidida pelo Deputado Mano Changes. 
 
 O Deputado Mano Changes destacou que foi constituído um 
grupo de trabalho para aprofundar os debates e buscar soluções para os 
problemas de segurança no Campus da UFRGS. Será garantida a pluralidade 
das	representações	de	entidades	e	associações	com	a	finalidade	de	debater	
as seguintes questões: potencializar o trabalho para realização de concurso 
para seguranças universitários; debater com universidades privadas métodos 
preventivos de segurança; criar um plano emergencial de segurança para o 
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Campus do Vale da UFRGS; analizar o contrato de prestação de serviços de 
empresas de segurança que atuam no Campus do Vale da UFRGS; estudar 
a possibilidade de um convênio entre Polícia Federal, Polícia Civil e Brigada 
Militar para melhoria da segurança no campus do Vale da UFRGS
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Atraso no repasse da parcela da autonomia financeira das escolas
Plenarinho, 18-12-2012

 A Audiência foi proposta pelos Deputados Jorge Pozzobom, 
Maria Helena Sartori e Gilberto Capoani, para tratar dos critérios de 
substituição dos contratos emergenciais e temporários efetuados pela 
Secretaria da Educação, e dos atrasos nos repasses correspondentes à 
parcela	da	autonomia	financeira	das	escolas	estaduais	em	2012.

 A audiência foi presidida pelo deputado Jorge Pozzobom e 
teve como convidados o Secretário Estadual da Educação; o Conselho 
Estadual de Educação – CEEd; o CPERS/Sindicato; Rede Escola; a 
ACPM-Federação; a Secretaria da Fazenda; a Secretaria da Administração 
e dos Recursos Humanos, entre outros.
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MEDALHA MÉRITO OLÍMPICO
Teatro Dante Barone, 27-11-2012

 A premiação está na sua 3ª edição e é uma iniciativa da Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Parlamento. A medalha 
condecora os atletas que representam o Estado nos Jogos Olímpicos. Uma 
noite de reconhecimento aos atletas gaúchos que participaram dos Jogos 
Olímpicos. Este foi o ambiente da cerimônia de entrega do Prêmio Mérito 
Olímpico, realizado na noite desta terça-feira (27), no Teatro Dante Barone da 
Assembleia Legislativa.

 Ao abrir o evento, o presidente do Legislativo gaúcho, deputado 
Alexandre Postal (PMDB), ressaltou a necessidade de se investir no esporte e, 
em especial, na formação de novos atletas. “Condecoramos aqui, na noite de 
hoje, aqueles que servem de farol para nós e trouxeram para o nosso Estado 
medalhas e reconhecimento e, é claro, também aqueles que não ganharam 
medalhas, mas com certeza são exemplos para nós”, disse o presidente. “O 
esporte é um exemplo de incentivo e um norte de vida aos jovens”. Postal 
também fez um reconhecimento especial aos atletas paralímpicos, pela 
superação e empenho, e destacou a necessidade de mais investimento no 
esporte. “Nossas escolas e centros comunitários devem ser polos de incentivo 
à prática do esporte”, frisou Postal, que entregou pessoalmente a primeira 
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medalha do Prêmio Mérito Olímpico da noite à atleta Adrian Gomes, que 
disputou os jogos de Londres pela equipe de ginástica artística brasileira.

 Autor da Resolução 3095/2012, que incluiu os atletas gaúchos 
paralímpicos entre os agraciados pelo Prêmio, o deputado Carlos Gomes 
(PRB) falou representando a Comissão de Educação do Parlamento. “No 
país do futebol, outros esportes começam a ganhar destaque. Consciente 
desta realidade, protocolei este projeto de resolução na Assembleia”, disse o 
deputado. Ainda conforme o parlamentar, são vários os que praticam esportes, 
por diferentes motivos, mas só os especiais se tornam campeões. Ele entregou 
ao medalhista de ouro Jovane Silva Guissone, atleta paralímpico da esgrima, o 
reconhecimento do Legislativo gaúcho.

 Também agraciado com o prêmio, o atleta Jorge Luiz Teixeira da 
Silva, participante do salto triplo na Olimpíada de Barcelona (1992) e Seul 
(1988), falou em nome dos esportistas homenageados. “Sou do tempo em 
que ir nos Jogos Olímpicos era uma façanha. A Assembleia está fazendo 
um	reconhecimento	público	que,	com	certeza,	passaremos	aos	nosso	filhos.	
Queria aqui dividir essa medalha com meu pai e o meu treinador e, dessa 
forma, homenagear a todos os treinadores”, falou.

 Entre os atletas que também receberam o prêmio do Legislativo 
estadual estão a medalhista de ouro, Fernanda Garay, do vôlei, que foi 
representada por seu irmão Heleno Garay. Outros dois atletas, medalhistas 
de prata, receberam o reconhecimento, Lucas Saatkamp e Thiago Alves, do 
vôlei. Ainda foram agraciados Ana Luiza Barbachan, vela; André Luiz Garcia 
de Andrade, atletismo paralímpico; Graciele Hermann, natação; Maria Portela 
e Mayra Aguiar, judô; Susana Ribeiro, natação; Roger Pereira Manarin, atleta-
guia dos paralímpicos; e Guilherme Toldo, esgrima.

 Em meio ao chamado das premiações, o público presente conferiu 
o colorido de apresentações dos grupos de danças do Colégio Rosário e da 
Escola Municipal Pepita Leão.
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Presenças
  
 Também estiveram presentes na entrega do Prêmio Mérito 
Olímpico os deputados Raul Carrion (PCdoB) e Cassiá Carpes (PTB), 
Celso Scarpini, idealizador da premiação, Leandro Fonseca, chefe da Casa 
Militar, representando o governador Tarso Genro, João Motta, secretário 
estadual de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, o vereador eleito 
de Porto Alegre e ganhador do Prêmio Mérito Olímpico do Legislativo em 
2008, João Derly, o ex-deputado estadual Marquinho Lang e representantes 
das Forças Armadas, Tribunal Regional do Trabalho.
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