
 

 

 

A Proposta de Emenda Constitucional nº 274/2019, de autoria do 

Deputado Estadual Eric Lins, propõe modificação na redação do art. 216 da 

Constituição Estadual. 

 

Dito artigo possui atualmente a seguinte redação: 

 

“Art. 216.  Todo estabelecimento escolar a ser criado na zona 

urbana deverá ministrar ensino fundamental completo.  

 

§ 1.º  As escolas estaduais de ensino fundamental incompleto, 

na zona urbana, serão progressivamente transformadas em escolas 

fundamentais completas. 

§ 2.º  Na área rural, para cada grupo de escolas de ensino 

fundamental incompleto, haverá uma escola central de ensino 

fundamental completo que assegure o número de vagas suficiente 

para absorver os alunos da área.  

§ 3.º  O Estado, em cooperação com os Municípios, 

desenvolverá programas de transporte escolar que assegurem os 

recursos financeiros indispensáveis para garantir o acesso de todos os 

alunos à escola. (Vide Lei n.º 9.161/90) 

§ 4.º  Compete a Conselhos Municipais de Educação indicar as 

escolas centrais previstas no § 2.º.” 

 

 A alteração pretendida consiste na modificação do caput do artigo, 

com o acréscimo de escolas rurais juntamente com as urbanas, bem como a 

modificação do verbo “deverá” para “poderá”. 

 

 Além disso, restariam revogados os §§ 1º e 4º acima transcritos. 

 

 Caso aprovada dita proposta, restaria possibilitada a criação de 

escolas, tanto urbanas quanto rurais, sem a obrigatoriedade de 

disponibilização do ensino fundamental completo. Mais do que isso, os 

estabelecimentos de ensino já existentes estariam dispensados de 

implementarem gradualmente o ensino fundamental em sua completude.  

 

 

http://www.al.rs.gov.br/legis/normas.asp?tipo=lei&norma=9161
http://www2.al.rs.gov.br/dal/LinkClick.aspx?fileticket=WQdIfqNoXO4%3d&tabid=3683&mid=5359#A216p2


 Não bastasse, a revogação do parágrafo 4º acima transcrito tiraria da 

esfera municipal qualquer ingerência a respeito da decisão sobre a 

localidade das escolas centrais com ensino fundamental completo, 

afastando a comunidade escolar e critérios técnicos das deliberações a 

serem tomadas.  

 

 A proposta apresentada desconsidera por completo que o ensino 

fundamental se constitui como etapa única de ensino, bem como as 

dificuldades a serem enfrentadas pelas famílias de estudantes com a não 

disponibilização do ensino fundamental completo, podendo inclusive 

fomentar a evasão escolar. 

 

   

 

 

 

Porto Alegre, 02 de maio de 2022. 

 

 

  


