Prezada Senhora Luciana Krebs Genro:
Relativo ao seu pedido de informação ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
vimos através deste, responder abaixo todos os questionamentos:
1- Ameaça de fechamento: Viamão - Escola Estadual Carlos Chagas:
A comunidade relata ameaças à direção da escola com um possível fechamento do
Ensino Fundamental e municipalização da escola para atendimento exclusivo da
Educação Infantil.
Existe processo aberto para esse procedimento?
Resposta: Houve a transferência de mantença para o município, segundo publicação
no Diário Oficial do Estado, em 10 de dezembro de 2021, p.55.
2- Cruz Alta – Escola Estadual de Ensino Fundamental José Carlomagno, Escola
Estadual Ensino Fundamental Sonho de Um Menino, EEEF Arnaldo Ballve e EEEM Dr
Hildebrando Westphalen: A comunidade relata que foram informados sobre a
possibilidade de fechamento.
Este mandato já recebeu negativa em relação a Escola Hildebrando Westphalen,
entretanto, vereadores da cidade seguem comentando sobre a possibilidade até de
uma possível transferência de local da escola.
Há processos em aberto que envolvam o fechamento dessas escolas?
Resposta: Houve a transferência de mantença de ambas para o município, segundo
publicação no Diário Oficial do Estado, em 08 de julho de 2020, p.20.
Quanto à Escola Estadual de Ensino Fundamental Arnaldo Ballve, em Cruz Alta, está
extinta desde 2020, segundo publicação no Diário Oficial do Estado, em 05 de agosto
de 2020, p.13.
Quanto à Escola Estadual de Ensino Médio Hildebrando Westphalen, não há processo
para fechamento da escola em andamento.
3- Tupanciretã - Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Joaquim Nabuco: A
comunidade relata que o fechamento do atendimento noturno na escola prejudica
moradores da redondeza.
Quais as razões para o fechamento e qual a alternativa proposta a comunidade local?
Resposta: Esta Secretaria não recebeu solicitação de fechamento de turno, até o
momento.
Cabe informar que a seção de Demanda Escolar da Secretaria, em se tratando de
cessação e/ou troca de mantença de instituições de ensino, acata a decisão vinda
oficialmente da Coordenadoria Regional, através de abertura de processo
administrativo.
4- Viamão - Escola Indígena Nhamandu Nhemopu'ã de Itapuã:
A comunidade informa que a escola necessita urgentemente da construção de pelo
menos uma sala de aula para atendimento do terceiro ano do Ensino Médio, além de
uma cozinha e de biblioteca.
A longo prazo é necessária a construção de toda uma nova estrutura.
A escola está sem poder receber os estudantes por falta de condições adequadas.
Existe previsão de investimento para essa escola?

Resposta: Em relação as reformas nesta escola, informo que a biblioteca foi adaptada
para atender 4 turmas e o depósito para atender 1 turma. O prédio da escola que
possui 2 salas de aula, 3 banheiros e uma sala para direção foi reformado. A cozinha
do Centro Cultural foi reformada para atender minimamente os alunos, para poder
iniciar o ano letivo de 2022.
Não há previsão.
5- Terra de Areia – Escola Estadual Básica Professora Erica Marques:
Este mandato parlamentar já tem atuado junto a Secretaria de Educação acerca dos
atrasos nas obras dessa escola. Recentemente nova licitação foi feita.
Há prazo para conclusão da obra?
Resposta: Esta demanda está sendo atendida pelo PROA 21/1900-0013513-1.
A ordem de início foi assinada pela empresa na data de 05/01/2022, o prazo de
execução é de 150 dias após está data.
6- Montenegro - Colégio Estadual Dr. Paulo Ribeiro Campos:
A comunidade informa que está escola sofreu ao longo do ano com repetidos furtos
de fios elétricos.
Há pedidos de reparo abertos para esta escola?
Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 207/2020 e o PROA 20/19000027019-0 com objeto de Reinstalação da fiação elétrica que atende o CD 01 do
Colégio Estadual Dr. Paulo Ribeiro Campos. Aproximadamente 900,15m² de salas de
aula e corredor com eletro calha. Distância máxima da fiação é 100 metros, saindo da
subestação até o final do corredor.
A obra já foi concluída com Termo de Recebimento Provisório (TRP) assinado em
11/02/2022.
7- Canoas - E.E.E.M. Profª Margot T. N. Giacomazzi:
A comunidade informa que a escola esteve por pelo menos duas semanas sem luz
devido a arrombamentos.
Em um segundo arrombamento também foram furtados televisões e impressora. São
1,2 mil alunos da escola prejudicados. A CRE repassou R$ 17,8 mil para a escola,
entretanto o valor é insuficiente.
Há previsão de novos repasses à escola?
Resposta: Foi repassado verba para a escola, conforme projeto “Avançar na
Educação”.

8- Canoas - Escola Érico Veríssimo:
A comunidade informa que a escola, com 528 alunos, está sem luz, sem internet e
sem água, pois a bomba de abastecimento da caixa d’água é elétrica.
Qual a situação da licitação prometida para a reforma da escola?
Resposta: Empresa solicitou reequilíbrio financeira para continuidade da obra.

9- Canoas - Escola João XXIII:
A comunidade relata que o pátio da escola alaga sempre que chove, sendo
necessárias obras de escoamento.
Informam ainda que nos dias de chuva a CRE orienta aos estudantes para não irem à
escola.
Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?
Se sim, qual o prazo?
Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 00526/2015 com o objeto reforma
geral da rede elétrica, telhado, forro, drenagem do pátio e reforma de esgoto, que se
encontra na vistoria pela CROP.
10- Novo Hamburgo - Escola Estadual Vila Becker:
A comunidade informa que a escola também ficou seis meses sem luz após o roubo
de fios elétricos, e que obras foram prometidas após protestos. Este mandato
parlamentar já solicitou providências.
Qual o andamento da obra?
Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 00539/2018 com o
objeto Acessibilidade, cobertura passarelas, instalação elétrica e pisos.
A demanda está na 2ª CRE para abertura de PROA com a documentação da empresa
vencedora e após seguirá os trâmites contratuais.

11- Gravataí - Escola Tuiuti:
A comunidade aguarda já há 2 anos a reforma da escola. São 11 salas interditadas
(sem forro, com fiação elétrica precária e telhado comprometido pela ação do tempo).
Os recursos financeiros já haviam sido liberados.
Qual o andamento das obras?
Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 00105/2020 e PROA 20/19000016999-5 com o objeto Reforma da cobertura, substituição da rede elétrica e pintura
dos Prédios 1,2 e 3. Reforma da cobertura e pintura do Prédio Administrativo.
Reforma da cobertura, SPDA, revisão da rede elétrica e pintura da estrutura metálica
da Quadra Poliesportiva Coberta.
Recuperação do piso da Quadra Descoberta e do alambrado. Instalação de extintores
de incêndio. A obra teve Ordem de Início dos Serviços (OIS) assinada em
12/01/2022 com previsão de término em 180 dias.

12- Porto Alegre - EEEF Sylvio Torres:
A comunidade informa que a escola necessita de manutenção na elétrica, nos vidros,
portas, capina.
Existe algum chamado em aberto para esse atendimento?
Se sim, qual o prazo de execução?
Resposta: Não há demanda aberta no SGO para o objeto de rede elétrica.
A 1ª CRE deverá providenciar abertura de demanda no sistema.

13- Porto Alegre - Colégio Emílio Massot:
A comunidade informa que a escola necessita, prioritariamente, de duas obras.
A primeira, na quadra de esportes, e a segunda, em um muro caído há mais de um
ano.
Existe previsão de atendimento destas demandas?
Resposta: Para atender a demanda da queda do muro, foi aberto o SGO 00024/2020 e
PROA 20/1900-0025292-2 que se encontra com a 1ª CRE, para saber a persistência da
demanda.
OBS: Não há demanda aberta no SGO para o objeto quadra de esportes. A 1ª CRE
deverá providenciar abertura de demanda.

14- Porto Alegre – Colégio Estadual Paula Soares:
A comunidade relata condições precárias em sua estrutura e falta de funcionários.
A SEDUC tem ciência desse fato?
Há previsão de atendimento?
Resposta: Existe a demanda SGO 00042/2014 com objeto reformas estruturais
urgentes, que está para vistoria na CROP. E a demanda SGO 01129/2018 com objeto
rede elétrica que também se encontra para vistoria na CROP.

15- Porto Alegre - Escola José do Patrocínio:
A comunidade relata a existência de um pedido de construção de um muro há 12 anos.
Este mandato parlamentar já solicitou providências à SEDUC e aguarda retorno.
Há previsão de atendimento?
Resposta: Existe uma demanda SGO 00548/2018 aberta com o objeto construção de
muros e portões ao redor da escola, que se encontra em projeto na CROP.
16- Gravataí - Escola Tuiuti:
A comunidade aguarda já há 2 anos a reforma da escola. São 11 salas interditadas
(sem forro, com fiação elétrica precária e telhado comprometido pela ação do tempo).
Os recursos financeiros já haviam sido liberados.
Qual o andamento das obras?
Resposta: Para atender esta demanda foi aberto o SGO 00105/2020 e PROA 20/19000016999-5. Obra encontra-se em execução e proa está sob posse da SOP.

17- Porto Alegre - EEEF Sylvio Torres:
A comunidade informa que a escola necessita de manutenção na elétrica, nos vidros,
portas, capina.
Existe algum chamado em aberto para esse atendimento?
Se sim, qual o prazo de execução?
Resposta: Não há demanda aberta no SGO para o objeto de rede elétrica. A 1ª CRE
deverá providenciar abertura de demanda.
18- Porto Alegre - Colégio Emílio Massot:
A comunidade informa que a escola necessita, prioritariamente, de duas obras.
A primeira, na quadra de esportes, e a segunda, em um muro caído há mais de um
ano.
Existe previsão de atendimento destas demandas?
Resposta: Informo que este questionamento foi respondido no item 13.
19- Porto Alegre – Colégio Estadual Paula Soares:
A comunidade relata condições precárias em sua estrutura e falta de funcionários.
A SEDUC tem ciência desse fato?
Há previsão de atendimento?
Resposta: Informo que este questionamento foi respondido no item 14.
20- Porto Alegre - Escola José do Patrocínio:
A comunidade relata a existência de um pedido de construção de um muro há 12 anos.
Este mandato parlamentar já solicitou providências à SEDUC e aguarda retorno.
Há previsão de atendimento?
Resposta: Informo que este questionamento foi respondido no item 15.
21- Porto Alegre – E.E.E.F. Tancredo Neves:
A comunidade relata que obras inacabadas comprometem a estrutura do prédio.
De acordo com os relatos, a instituição não possui fechamento adequado em seu
entorno, prejudicando a segurança dos estudantes, professores e funcionários, além
de conter entulhos espalhados em suas dependências, inviabilizando o uso do pátio.
A demanda não é recente, pois, de acordo com o próprio governo, em publicação de
2014, “há 12 anos, a comunidade aguarda melhorias na infraestrutura”.
Embora tenham recebido um novo prédio, o problema permanece. Este mandato já
solicitou providências à SEDUC e aguarda retorno.
Há previsão de atendimento?
Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 00108/2020 com o pedido da
necessidade de cercamento, apresentando várias partes vulneráveis, como portão
deteriorados e cercas caídas, além de tapumes antigos caídos.
Foi feita uma solicitação para que esta demanda seja alterada para emergencial e se
encontra para revisão.
22- Porto Alegre – I.E. Dom Diogo de Souza:

A comunidade relata que a escola está sofrendo com falta de energia elétrica em
parte da escola desde 2019 e a estrutura está cedendo em alguns pontos, devido às
chuvas enfrentadas no último período.
Relatam, ainda, que já enviaram dois ofícios (o primeiro em 09/01/2020 e o segundo
em 05/03/2020) e protocolaram chamado na SEDUC, informando sobre a demanda,
mas asseguram que nada foi feito até o presente momento.
Este mandato já solicitou providências à SEDUC e aguarda retorno.
Há previsão de atendimento?
Resposta: Há uma demanda SGO 01108/2018 para esta escola com o objeto rede
elétrica, que encontra-se em análise na CROP.
OBS: Não há demanda aberta no SGO para o objeto das estruturas cedendo.
A 1ª CRE deverá providenciar abertura de demanda.
23- Porto Alegre – E.E. Nossa Senhora da Conceição:
A comunidade escolar relata que não está tendo atendimento presencial devido à falta
de energia elétrica em função do furto de fios, além da ausência de outros materiais,
como o portão da escola.
Há previsão de atendimento?
Resposta: Para esta escola à apenas uma demanda aberta 00362/2017, com o objeto
de construção ao redor da escola, a mesma encontra-se em projeto na CROP.
OBS: Não há demanda aberta no SGO para o objeto rede elétrica. A 1ª CRE deverá
providenciar abertura de demanda

24- Porto Alegre - EEEF Tancredo Neves:
A comunidade escolar informa estar há mais de 4 anos aguardando a conclusão das
obras na escola.
Atualmente os estudantes não têm pátio para o horário de intervalo, há entulhos pela
escola, e ela não possui fechamento adequado.
Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?
Se sim, qual o prazo?
Resposta: Informo que este questionamento foi respondido no item 21.

25- Porto Alegre - EEEF Desiderio Torquato Finamor:
A comunidade informa que é necessário reparos estruturais e limpeza no pátio para
que o mesmo possa ser utilizado pelos estudantes.
Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?
Se sim, qual o prazo?
Resposta: Há um SGO 00166/2019 aberto para esta escola com o objeto Infiltrações e
problemas nas caixas d'água, que são antigas e de cimento, o saguão e interior da
escola são afetados pelas fortes chuvas, a mesma encontra-se em projeto na CROP.

26- Porto Alegre - IE General Flores da Cunha: Há cinco anos a comunidade do IE
aguarda a reforma do seu prédio. Durante todo esse período, estudantes e
professores têm sido remanejados para diferentes escolas.
Como se isso já não fosse absurdo, recentemente a comunidade foi surpreendida pelo
anúncio do governador de usar a estrutura da escola como base para o anunciado
"Museu Escola do Futuro".
O Instituto de Educação é uma tradicional escola brasileira, tem professores e
estudantes que desejam retornar à sua estrutura e não toleram mais estar
espalhados por diversas sedes.
Ressaltamos que o projeto de reforma do Instituto foi debatido e aprovado pela
comunidade, não podendo ser aceitável a mudança nesse projeto sem qualquer
debate com a comunidade escolar.
Quais são os planos da secretaria para o Instituto de Educação e sua comunidade?
Resposta: O projeto estratégico do Instituto de Educação - Escola do Amanhã tem
como objetivo finalizar a restauração do prédio histórico e transformá-lo em um
centro de referência para a educação gaúcha. Para o espaço do complexo do Instituto
está prevista a manutenção de uma escola estadual, porém transformando-a em
escola modelo para a rede, bem como a implementação do Museu da Escola do
Amanhã (nome provisório) que ocupará 2 mil m² o Centro de Formação dos
Profissionais da Educação e o Centro Gaúcho de Educação Mediada por Tecnologia
(CEGEMTEC). Tal projeto traz uma proposta de inovação na Educação e de ser um
espaço de referência para toda a comunidade escolar do Estado, atuando na
formação de professores, desenvolvimento de novas tecnologias em educação, e
aplicação via escola referência, respeitando a tradição do Instituto, que desde seus
primórdios formou gerações de docentes que construíram a história da Educação no
Estado.

27- Santa Maria - Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac:
A comunidade escolar relata a necessidade de reparos na estrutura. Há um chamado
em aberto para atendimento dessas demandas? Se sim, qual o prazo?
Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 00169/2019 e PROA 20/19000030056-0 cujo objeto é a Reforma do Anexo I. O processo encontra-se na SOP para
complementações no projeto solicitada pelo IPHAE, para análise daquele Instituto, já
que se trata de imóvel tombado. A obra após seu início tem prazo de execução de 90
dias.

28- Uruguaiana - Escola Estadual de Ensino Fundamental Hermeto José Pinto
Bermudez:
A comunidade relata que a escola está sem energia elétrica há vários meses, sendo
necessário também a construção de um muro para que o terreno da escola não seja
utilizado para a criação de animais.
Há chamado em aberto para atendimento dessas demandas?
Se sim, qual o prazo?
Resposta: Há dois chamados abertos para esta escola.
SGO 00293/2020, PROA 21/1900-0002587-5, que encontra-se aguardando garantia da
empresa.
SGO 00195/2019, PROA 20/1900-0001183-6, aguardando liberação de recurso.

29- São Leopoldo - Centro Estadual de Educação Profissional Visconde de São
Leopoldo:
A comunidade informa ter um processo aberto desde 2019 porque a tela em frente à
escola caiu, bem como a tela da quadra esportiva, após um temporal.
Além disso, a comunidade precisa que o refeitório seja instalado junto à escola, pois é
um risco permitir que os estudantes sigam atravessando uma rodovia movimentada
para se alimentar.
Há previsão de atendimento?
Resposta: SGO 00096/2021 e PROA 21/1900-0037825-5 o Reforma da estrutura de
concreto armado, laje e piso da cozinha e reforço da parede do refeitório. O PROA
encontra-se na 2ª CRE para revalidar a proposta da empresa e certidões. Após será
solicitado o recurso para posteriormente seguir os trâmites contratuais.
SGO 00135/2018 cujo objeto é a reconstrução do muro da escola. Foi enviado à SOP
para elaboração dos projetos. Após a conclusão dos mesmos enviaremos para coleta
de propostas no sistema e posterior seleção de empresa que executará a obra.
OBS: Não há demanda aberta no SGO para o objeto refeitório. A 2ª CRE deverá
providenciar abertura de demanda.

30- São Leopoldo – Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr Mario Sperb:
A comunidade relata a necessidade de uma quadra coberta para as atividades de
ensino.
Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?
Se sim, qual o prazo?
Resposta: Não existe no sistema SGO demanda com este objeto. A 2ª CRE deverá
providenciar abertura de demanda.

31- Eldorado do Sul – Escola Estadual de Ensino Médio ROSELI CORREIA DA SILVA:
A comunidade relata que a escola está aberta, sendo necessária a construção de um
muro.
Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?
Se sim, qual o prazo?
Resposta: Não existe no sistema SGO demanda com este objeto. A 12ª CRE deverá
providenciar abertura de demanda.

32- Barão do Triunfo - E.E.E.M. José J. de Andrade:
A comunidade relata a necessidade de reformas, pois há telhas quebradas,
laboratório de ciências inutilizado e computadores empilhados em caixas por não ter
onde colocar.
Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?
Se sim, qual o prazo?
Resposta: SGO 00091/2018 e PROA 20/1900-0014155-1 cujo objeto é a Reforma geral da
cobertura com substituição de estrutura, telhado e forro. Reforma de pavimentações,
sanitários e rede de esgoto. Execução de casa de gás. Pintura de reparação. O PROA
encontra-se no CPO/DEPLAN aguardando a solicitação de recurso orçamentária
(SRO). Após será enviado para prosseguir os trâmites contratuais.
33- Palmeira das Missões - IEE Borges do Canto:
A comunidade relata que a instituição está interditada e aguardando solução para os
graves problemas nas suas instalações elétricas.
Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?
Se sim, qual o prazo?
Resposta: SGO 00201/2020 e PROA 21/1900-0020155-0 cujo o objeto é REFORMAS
EMERGENCIAIS INSTALAÇOES ELETRICAS, SUBESTAÇÃO DE ENERGIA E SERV.
COMPLEMENTARES. PROA encontra-se no CPO/DEPLAN aguardando a solicitação de
recurso orçamentária (SRO). Após será enviado para prosseguir os trâmites
contratuais.

34- Portão - EEEF de Portão Velho:
A comunidade relata que um curto circuito na noite de 29 de junho de 2020 causou um
incêndio na secretaria da escola, atingindo e comprometendo a rede elétrica em
quase sua totalidade.
A escola passou por vistoria e foi interditada e desde então aguarda reforma da rede
elétrica.
Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?
Se sim, qual o prazo?
Resposta: SGO 00211/2020 e PROA 21/1900-0008719-6 cujo objeto foi a Reforma total
nas instalações elétricas da E.E.E.F. de Portão Velho, devido a sinistro de incêndio. AT:
1.972,73m²
A obra teve a OIS assinada em 22/11/2021 e foi concluída em 23/01/2022 com emissão
de Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

35- Capela Santana - IEE Almeida Ramos:
A comunidade informa que a escola aguarda a reforma do seu prédio.
Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?
Se sim, qual o prazo?
Resposta: SGO 00349/2021 cujo objeto é a construção da escola que sofreu incêndio
em 2016, comprometendo toda a estrutura física do educandário. Foi enviado à SOP
para elaboração dos projetos. Após a conclusão dos mesmos enviaremos para coleta
de propostas no sistema e posterior seleção de empresa que executará a obra.
36- Passo fundo - Escola Lucile Fragoso de Albuquerque:
A comunidade informa que há dois anos aguarda o término das reformas, que fizeram
com que os estudantes da comunidade tivessem que se deslocar para outros bairros
para estudar.
Existe previsão da entrega da obra?
Resposta: SGO 00282/2018 e PROA 20/1900-0009988-1 cujo objeto é reforma elétrica.
PROA está para aditivo e só irá atender alguns itens deste processo, diante isto foi
abeto um segundo SGO 00021/2022 para atender o restante dos itens, o mesmo se
encontra em situação de vistoria.
- A Secretaria de Educação tem conseguido atender a demanda de álcool em gel e
máscaras para todas as escolas?
Resposta: Recentemente, foi adicionado um valor maior para a autonomia financeira
de cada Escola, para que pudessem efetuar a compra dos materiais que mais
necessitam, assim, não deixando ninguém sem suporte.
- Há um plano de fiscalização para garantir que o distanciamento social é cumprido?
Resposta: Conforme Portaria Conjunta SES/SEDUC RS Nº05/2021, de 19 de novembro
de 2021, não há obrigatoriedade de um plano de fiscalização.

Atenciosamente,
Serviço de Informação ao Cidadão
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul.

