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DECRETO LEGISLATIVO 
Art. 1o - É autorizado o presidente da Câmara 

de Vereadores de São Leopoldo e os líderes das 
bancadas com assento na Casa a representarem 
o Legislativo no Pacto Suprapartidário e Comuni-
tário, denominado Movimento “São Leopoldo, Edu-
cação em 1o Lugar”.

Art. 2o - O Movimento irá desenvolver esforços 
no sentido de melhorar de uma forma marcante a 
qualidade e assegurar a universalização na Pré-
-Escola e no Ensino Fundamental das crianças e 
jovens de São Leopoldo.

Art. 3o - O Movimento “São Leopoldo, Educa-
ção em 1o Lugar”  trabalhará  para que mais recur-
sos sejam alocados pelos governos do Município, 
Estado e União, com a finalidade de – juntamente 
com a comunidade de São Leopoldo representa-
da por suas entidades – conseguir que a Educa-
ção seja, efetivamente, Prioridade no Município. 

Art. 4o - Apoiará este Movimento no âmbito 
municipal, a iniciativa lançada pelo Instituto São 
Leopoldo 2024 e Grupo Sinos, cujo propósito é in-
centivar a educação em 52 Municípios da região, 
visando superar as metas do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica (IDEB), estabeleci-
das pelo Governo Federal.

Art. 5o - A Câmara de Vereadores gestionará, 
junto ao Poder Executivo, a cessão de uma sala 
para sediar o Movimento. 

Art. 6o - O Movimento  “São Leopoldo, Edu-
cação em 1o Lugar” que deverá ser coordenado 
por pessoa desvinculada de agremiação partidária, 
será instalado no mês de julho de 2018 e encer-
rará sua atividade no dia 25 de julho de 2024, da-
ta em que serão comemorados os duzentos anos 
da imigração alemã. Desta forma, o trabalho a ser 
desenvolvido visa, também, homenagear os pri-
meiros moradores e os imigrantes que vieram pa-
ra esta cidade.

Art. 7o - Ao finalizar suas atividades, o Movi-
mento efetuará balanço do trabalho desenvolvido 
ao longo dos seis anos, podendo, então, sugerir 
ações para o futuro na permanente busca da edu-
cação de qualidade.

Acesse:
www.educacaoem1lugar.com.br
www.isl2024.org.br
www.brasilalemanha.com.br

Um pacto suprapar-
tidário e comuni-
tário, independen-
te de Poderes, de 

governos atuais ou seguintes, 
sem “grenalização” política e 
com o objetivo de construir 
soluções para a educação. 
Esta é a síntese da propos-
ta de Decreto Legislativo, 
apresentada pelo fundador 
do Grupo Sinos, Mario Gus-
mão, na Câmara de Vereado-
res de São Leopoldo em ses-
são solene para homenagear 
o Dia do Jornalista.  “Que-
ro propor que São Leopol-
do dê um exemplo ao Bra-
sil ao colocar a educação em 
primeiro lugar. Precisamos 
priorizar nossas crianças e 
que, pelo menos em uma pri-
meira etapa, se ofereça uma 
pré-escola e o ensino funda-
mental de alta qualidade e 
universalizado”, destacou 
Gusmão.

Com o mesmo afã da res-
ponsabilidade comunitária 
ao longo dos seus 60 anos, 
período dedicado a campa-
nhas de interesse da comu-
nidade, o Grupo Sinos se 
uniu ao Instituto São Leo-
poldo 2024 na tarefa de in-
centivar 52 municípios dos 
Coredes Rio dos Sinos, Rio 
Caí, Paranhana/Encosta da 
Serra e Região das Hortên-
sias, mais Cachoeirinha e 
Gravataí, para que possam 
melhorar as metas fixadas 
no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica. 
“Creio ter chegado a hora de 
uma mobilização geral pela 
educação”, disse Gusmão, 
enfatizando que a proposta 
de Decreto Legislativo pode 

ser adotada espontaneamen-
te por todos os municípios 
envolvidos.

COMPROMETIMENTO
O credenciamento para 

um Brasil melhor deve es-
tar ancorado na educação. 
Neste contexto, citou trechos 
do editorial O Brasil precisa 
criar a obsessão pela educa-
ção, publicado em 2006. Um 
simples comparativo com o 
futebol foi suficiente para re-
velar o grau de importância 
dado à educação. Naquele 
ano, um senador da Repúbli-
ca disse que se nossa fantás-
tica Seleção de futebol fosse 
derrotada pelo Haiti em uma 
Copa do Mundo, provavel-
mente, o técnico e até o pre-
sidente da CBF perderiam 
seus empregos. No entanto, 
o Brasil perdeu nos índices 
educacionais –  enquanto a 
nação verde-amarela regis-
trava taxa de repetência es-

colar de 21%, o Haiti esta-
va na casa dos 16% – e nem 
por isso se teve notícia da 
queda de um prefeito, um 
governador ou o presidente 
da República. 

E os índices brasileiros de 
reprovação seguem os mais 
altos do mundo. Entre os pa-
íses latino-americanos, ape-
nas a Colômbia tem taxa de 
repetência escolar (43%) su-
perior a do Brasil. “Houve 
avanços na tarefa de levar 
as crianças à sala de aula. 
Mas, apesar do honroso es-
forço dos professores, o desa-
fio maior é oferecer um ensi-
no de alta qualidade”, disse 
Gusmão. Ao citar o america-
no James Heckmann, Prêmio 
Nobel de Economia, o fun-
dador do Grupo Sinos reafir-
mou sua convicção de que 
não se começa uma cons-
trução pela parte superior 
e, sim, pela base.

Segundo Heckmann, os es-

tímulos nos primeiros anos 
de vida são decisivos para 
o sucesso na vida adulta. É 
uma fase em que o cérebro 
se desenvolve em velocidade 
frenética e tem enorme po-
der de absorção, como uma 
esponja maleável. Ou seja, 
as primeiras impressões e 
experiências na vida prepa-
ram o terreno sobre o qual o 
conhecimento e as emoções 
vão se desenvolver mais tar-
de. Se esta base for frágil, as 
chances de sucesso cairão, 
mas se for sólida disparam 
na mesma proporção. Ain-
da conforme o americano, 
até os 5 e 6 anos a criança 
aprende em ritmo espantoso, 
no entanto, esta fase costu-
ma ser negligenciada e o pre-
ço disso é altíssimo. Países 
que não investem na primei-
ra infância apresentam índi-
ces de criminalidade mais 
elevados, maiores taxas de 
gravidez na adolescência e 
de evasão no ensino médio, 
assim como níveis menores 
de produtividade no merca-
do de trabalho.

Ao ressaltar que se faz ne-
cessário o comprometimen-
to dos homens públicos, a 
participação ativa da socie-
dade e mais recursos dos go-
vernos municipal, estadual e 
federal, assim como da ini-
ciativa privada, Gusmão con-
clamou a união, o se dar as 
mãos. “Pode até parecer uma 
ideia utópica. Porém muito 
do que acontece no mundo 
já foi classificado como utó-
pico de alcançar. O ser hu-
mano tem condições de se 
superar, ainda mais quan-
do se une.”

Mario Gusmão propõe pacto 
suprapartidário e comunitário

Universalização: na pré-escola e ensino fundamental
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