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Gabinete

Ver. Ed da Silva Moraes

Sr. Presidente
O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma regimental e
após ouvido o douto plenário, caso seja aprovado, esta casa:
Encaminhe VOTOS DE CONGRATULAÇÕES, com a entrega de DIPLOMAS,
homenageando ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS OSÓRIO, referente aos DEZ ANOS desta
instituição, que serão completados em 02 de agosto de 2020.
A lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, criou os 38 Institutos Federais de
Educação e Tecnologia atuantes no país. Os IF’s foram estruturados a partir dos Centros
Federais de Educação e Tecnologia (CEFETS) e as Escolas Técnicas Federais, Agrotécnicas e
Vinculadas às Universidades Federais, com o objetivo de promover uma educação pública e de
qualidade para a população.
A instalação de um campus no litoral norte do Rio Grande do Sul fez parte da segunda
fase do plano de expansão da Rede Federal. O Ministério da Educação anunciou, no dia 5 de
setembro de 2007, os 150 municípios brasileiros que receberiam uma escola técnica dentro do
Plano de Expansão da Rede Federal. Osório estava entre os 10 municípios do Rio Grande do Sul
contemplados, e ficou em 4ª lugar na classificação estadual baseada nas contrapartidas
oferecidas pelo município, que definiria a sequência das obras.
Em fevereiro de 2010, ocorreu o primeiro concurso público para a unidade de Osório e
no dia 02 de agosto do mesmo ano, iniciaram as aulas em sede provisória cedida pela prefeitura
e reformada para receber os alunos, localizada na Rua Machado de Assis, 1456, no prédio onde
funcionava a Escola Municipal Osvaldo Amaral.
Em 11 de março de 2013, os alunos foram recepcionados, na volta às aulas, na sede
oficial do campus, localizada na rua Santos Dumont, 2127 – Bairro Albatroz. O Campus Osório
oferece atualmente cursos técnicos de nível médio, nas modalidades Integrado ao Ensino Médio
e Subsequente ao Ensino Médio, cursos superiores de Tecnologia e em Licenciatura, um curso
EAD e um curso de Especialização.
Com a iniciativa de promoção de ensino, pesquisa e extensão na rede pública, o instituto
federal proporciona aos seus alunos experiências e oportunidades enriquecedoras capazes de
transformar e agregar a formação sociocultural dos mesmos.

Concluindo, nada mais justo que concedermos estes Votos de Congratulações,
ao IFRS- Osório, refletindo através desta Câmara de Vereadores o princípio do
homenageado: “educação pública, gratuita e de qualidade”.
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Sala de Sessões, 14 de fevereiro de 2020
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