
PROFESSOR LUIZ ARTHUR CORREA DORNELLES

O Prof. Luiz Arthur Correa Dornelles, integrante do quadro de professores efetivos 
da FURG, assumiu a função de Secretário Municipal da Educação e Cultura no dia 17 de maio 
de  1983, concluindo sua gestão no dia 1º de janeiro de  1986, com dois anos e sete meses de 
efetivo trabalho, coincidindo com o término do mandato do Prefeito Abel Abreu Dourado. 

Ao assumir o cargo, o Prof. Dornelles (como é mais conhecido no meio educacional) 
encontrou uma competente equipe,  já formada, que, progressivamente,  foi sendo moldada de 
acordo com os novos projetos que foram sendo implantados e implementados. O ponto inicial 
deu-se  no  mesmo  dia  da  posse,  com  a  nomeação  de  uma  Comissão  de  Professores,  sob  a 
orientação  do  Desembargador  Luiz  Toralles  Leite,  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho,  que 
recebeu a incumbência de redigir o 1º Plano de Carreira do Magistério Municipal do Município 
do Rio Grande. Esse trabalho pioneiro foi amplamente debatido em todos os estabelecimentos da 
Rede Municipal de Ensino e Cultura e da comunidade, por meio da imprensa local. No âmbito 
do Governo Municipal,  a  proposta  de um plano de carreira  foi debatida com o Secretariado 
Municipal, sendo, finalmente, submetida ao exame da Câmara de Vereadores, instância em que 
foi aprovada e transformou-se em Lei, entrando em vigor no dia 1º de janeiro de l986.

O período em que o Prof. Dornelles foi Secretário, embora relativamente curto, foi 
marcado por expressivas transformações, conquistas e realizações, caracterizando-se como um 
momento de riqueza educacional e cultural na História do Município. Segundo o Prof. Dornelles, 
em grande medida, este fato deve ser creditado à equipe da Secretaria, altamente capacitada e 
consciente de seus deveres legais. Em seu depoimento, o Prof. Dornelles conclui que "de uma 
forma singela, pode-se dizer que foi um período profícuo, levando em consideração os parcos  
recursos financeiros disponibilizados nos orçamentos da Prefeitura Municipal".     

Abaixo, destacam-se os fatos relevantes que marcaram a gestão do Prof. Dornelles:

1. Plano de Carreira do Magistério Municipal – o primeiro sistematizado como tal; 

2. Eleição para a designação de Diretores de Escolas;   

3. Reformas de inúmeras Escolas rurais e urbanas; 

4. Reforma do prédio sede da SMEC, na Rua Gen. Osório, onde foram acrescentados dois 
andares;  

5. Construção da EMEF "Profª Wanda Rocha Martins", no Bairro Cassino; 

6. Construção da EMEF "João de Oliveira Martins", no Bairro Castelo Branco; 

7. Construção da EMEF "Prof. Manoel Martins Mano", no Bairro Parque São Pedro;   

8. Ampliação da Escola de Belas Artes (EBAHL);

9. Ampliação da EMEF "Mate Amargo"; 

10.Criação  do  Centro  Municipal  de  Cultura,  com  estrutura  técnica  ampla,  contendo  a 
Pinacoteca Municipal, o Acervo Documental Histórico, o Núcleo de Arqueologia (o 1º 
em Rio Grande) e a Sala do Pensamento Livre, destinado à apresentação de pequenos 
recitais  e  conferências  (posteriormente,  o  nome  foi  alterado  para  Sala  "Abeillard 
Barreto");

11. Criação do Teatro Municipal do Rio Grande; 

12.Criação do Centro Municipal de Recreação e Lazer, na Praça Saraiva;

13.Criação da ATI – Assessoria Técnica Integrada, visando reduzir o absenteísmo escolar, 
constituída por profissionais das áreas da Saúde, Psicologia e Pedagogia, proporcionando 



assistência  especializada  e  de  qualidade  aos  alunos,  seus  pais  ou  responsáveis  e 
orientação técnica aos professores.

14.Criação do Quadro de Professores de Educação Física, propiciando que todos os alunos, 
de  todas  as  séries  do  Ensino  Fundamental,  passassem a  ter  acesso  às  atividades  de 
educação física escolar.

Por  fim,  foi  durante  sua  gestão  que  a  SMEC  participou  da  criação  do  Museu 
Histórico da Cidade do Rio Grande, ainda que existisse uma Lei criando o Museu Histórico 
Municipal.  Num gesto  de grandeza,  mesmo sendo voto  vencido para  que  o  referido  Museu 
fizesse parte da Prefeitura Municipal, integrado à estrutura da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, o Prof. Dornelles acolheu a decisão e trabalhou fortemente em prol da implantação 
daquela nova instituição.


