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Of. n.º 030/2020 – GAB.DIR.                      Porto Alegre, 11 de setembro de 2020. 

 

Excelentíssimo Secretário de Estado da 
Educação do RGS 
Sr. Faisal Karam 
SEDUC 
Nesta Capital 
 
 
  Assunto:  pronunciamento do Sr. Secretário na reunião virtual realizada na Comissão de 
Educação, Cultura, Desportos, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado 
do RGS, quinta-feira (10/09). 
 
 

Senhor Secretário,  
 

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, venho, como Diretora do Colégio Estadual Júlio 

de Castilhos (carinhosamente chamado de “Julinho”), juntamente com a Comunidade 

Escolar, diante de sua fala em Audiência Pública, na tarde de ontem, quinta-feira (10), na 

reunião virtual chamada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, por 

ocasião da apresentação da proposta de retomada das aulas presenciais pelo Governo do 

Estado, solicitar, em caráter de urgência, esclarecimentos de sua  parte sobre a  verba que,  

segundo o Senhor,  a escola possui em sua Autonomia Financeira, citada na seguinte frase: 

“... o Julinho tem R$600.000,00 (seiscentos mil reais) na conta da Autonomia Financeira”.  

Diante desse pronunciamento, gostaríamos de saber em qual conta do Colégio 

Estadual Júlio de Castilhos está depositado o valor citado pelo Senhor? 

Importante destacar, Senhor Secretário, o "desconforto" causado pela sua fala 

perante toda a nossa Comunidade Escolar, incluindo Direção e Equipe Diretiva. E que a 

mesma não corresponde à verdade. Acreditamos que o Senhor deva estar equivocado, pois 

nunca recebemos valor tão expressivo de quem quer que seja!!! 



Aproveito a oportunidade para mencionar os vários ofícios enviados, desde 2019, 

pela Direção a 01CRE, solicitando obras urgentes na Escola. Como por exemplo: as 

reformas da cozinha e refeitório (para que pudéssemos oferecer almoço em lugar adequado 

aos alunos); as rampas de acessibilidade entre o ginásio e vestiários dos alunos; a reforma 

do madeiramento do telhado (várias goteiras caem do 3.º andar ao térreo – saguão da 

escola; a reposição do revestimento externo (Fugi), pois blocos de concreto têm caído do 

alto das paredes externas (foi preciso colocar tapumes de madeira para proteger os que 

circulam pelo pátio interno).  

É importante destacar que todos esses ofícios foram encaminhados à Secretaria de 

Obras/SEDUC na esperança de recebermos uma verba do BIRD, com valor estipulado (se 

não estivermos enganados) em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinados às 

escolas para obras necessárias. Porém, mesmo com esperança, pois tudo foi sempre 

adequadamente detalhado nos ofícios e fotos enviados, bem como nas idas e vindas até o 

Setor de Obras da SEDUC, infelizmente, o Colégio Júlio de Castilhos nada recebeu. 

 Assim, diante do exposto, é importante destacar, Senhor Secretário, que, se 

realmente tivéssemos o expressivo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) referentes 

à Autonomia Financeira, todos os Ofícios mencionados não teriam sido enviados, uma vez 

que as reformas, com certeza, já teriam sido realizadas e muitas outras melhorias já 

estariam prontas.  Porém, como continuam pendentes, tais documentos continuam sendo 

um verdadeiro pedido de ajuda para que ainda possamos melhorar as dependências da 

Escola.  

Nesse sentido, lembramos e nos solidarizamos com tantas outras Escolas Estaduais 

de Porto Alegre, que lutam para administrarem seus espaços e deixá-los em condições 

adequadas para o desenvolvimento de uma educação de qualidade.  

Assim, no Julinho não é diferente, sua Comunidade Escolar fará com que ele 

continue sendo um dos grandes Colégios do Rio Grande do Sul, motivo de orgulho e 

referência de Escola Pública. 

 

Atenciosamente, 

 

Maria Berenice Moura Alves 
                                                             Diretora CEJC 


