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Reunidos na manhã desta terça-feira (3), os deputados integrantes da Comissão de

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa aprovaram

de forma conclusiva os Projetos de Lei 166/2021 e 255/2021. A reunião, conduzida pelo

presidente do Colegiado, deputado Beto Fantinel (MDB), ocorreu de forma híbrida

(presencial e por ambiente virtual).

O projeto de Lei 166/2021, de autoria do deputado Sergio Turra (PP), reconhece como de

relevante interesse cultural o "Café de Cambona", atividade realizada no município de

São Nicolau. A proposição recebeu na Comissão parecer favorável do deputado Luiz

Marenco (PDT) e do deputado Luiz Fernando Mainardi (PT) na Comissão de Constituição

e Justiça (CCJ). O PL 255/2021, proposto pelo deputado Luiz Fernando Mainardi (PT),

que institui a semana da na Comissão parecer favorável do deputado Luiz Marenco e do

deputado Frederico Antunes (PP) na CCJ.

O Colegiado aprovou também parecer favorável do deputado Fernando Marroni (PT) ao

projeto de lei 60/2021, de autoria do deputado Carlos Búrigo (MDB), que reconhece de

relevante interesse histórico e cultural do RS, o prédio do Círculo Operário Caxiense, em

Caxias do Sul. Na próxima reunião do Colegiado, o PL terá votação conclusiva.

Audiências

Ainda durante a Ordem do Dia da reunião, os parlamentares aprovaram a realização de

quatro audiências públicas. Os temas dos debates e os autores dos requerimentos são: A

realidade educacional do RS na volta à presencialidade e a problemática promoção

automática, sem avaliação das aprendizagens, do deputado Tiago Simon (MDB);

Implementação do ensino médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria

Cristina Chika, situada no bairro Lomba do Pinheiro em Porto Alegre, da deputada Sofia

Cavedon (PT); Atraso do início das aulas presenciais na UERGS, campus Porto Alegre,

devido a falta de condições estruturais da nova sede, da deputada Luciana Genro (PSol),

e A real educação inclusiva no ambiente escolar, do deputado Issur Koch (PP).
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Assuntos Gerais

No período de Assuntos Gerais da reunião a deputada Sofia Cavedon relatou o resultado

da audiência pública da Comissão de Educação que tratou da compra da alimentação da

agricultura familiar para a merenda escolar da rede de ensino público. Ela também falou

sobre a votação do reajuste do salários dos servidores públicos. A deputada alertou que

12 mil servidores de escolas não receberão ganhos em seus recebidos, pois recebem

apenas 600 reais de salário e um completivo para alcançar o piso regional. "Se não

houver uma emenda específica para os funcionários de escola, eles continuarão

recebendo os mesmos 600 reais e haverá diminuição do completivo que recebem",

lamentou.

Por sua vez, o deputado Issur Koch manifestou-se a respeito do Instituto Estadual de

Educação Borges do Canto, de Palmeira das Missões. Conforme o deputado, o prédio

escola está interditado faz quatro anos, com sérios problemas estruturais e necessitando

de reforma de rede elétrica. Issur contou que as obras de reforma predial continuam

paradas, apesar da promotoria regional de educação do Ministério Público ter entrado

com uma ação civil pública contra o Governo do Estado para a retomada. O deputado

disse que vai solicitar uma audiência pública para tratar do tema que atinge diretamente

cerca de 500 alunos atendidos pelo Instituto de Educação Borges do Canto.

O presidente Beto Fantinel comunicou que a Comissão vai fazer um pedido de

informações à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) sobre a interrupção das obras

de recuperação da escola. A deputada Sofia Cavedou solicitou que seja incluído no

mesmo pedido de informações sobre a situação da reforma predial da escola Venilda

Palma, também sediada no município de Palmeira das Missões.

Presenças

Participaram da reunião as deputadas Kelly Moraes (PL), Luciana Genro (PSol) e Sofia

Cavedon (PT) e os deputados Beto Fantinel (MDB), presidente, Fernando Marroni (PT),

Gaúcho da Geral (PSD), Issur Koch (PP) e Neri, o Carteiro (PSDB).


