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PRO JETO  DE LEÍ IN p o t f  /2018.

Dispõe sobre a denom inação da 
A utarquia M unicipal do Ensino 
Superior de Goiana — AMESG.

Art. Io - Fica denominada de A utarquia M unicipal do Ensino Superior de Goiana 
Dr. Clovis Fontenelle Guim arães, a atual A utarquia M unicipal do Ensino 
Superior de Goiana -  AMESG-

A rt. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

A rt. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal dc Goiana/PE. em 11 de maio de 2018.
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora se justifica “Dispõe sobre a denominação da 

Autarquia Municipal do Ensino Superior de Goiana — AMESG que, pela 

proposição, passa a denominar-se Autarquia Municipal do Ensino Superior de 

Goiana Dr. Clovis Fontenelle Guimarães.

A AMESG - AUTARQUIA M UNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE GOIANA 

funciona no prédio do antigo Ginásio Manoel Borba -, instituição particular de ensino 

secundário, existente na cidade de Goiana, em Pernambuco, no período de 1947 a

O Ginásio Manoel Borba destacou a sua importância, para o município de 

Goiana, pelo papel social que desempenhou, como única alternativa local para os 

jovens do sexo masculino. Na reconstituição da implantação desse ginásio e do 

processo de sua organização e funcionamento, ressalte se como referencial de análise 

a legislação educacional vigente, destacando o Decreto-Lei n°4.244/42, relativo ao 

ensino secundário, então, voltado para a “formação das elites condutoras do país” e as 

transformações que a cidade experimentou em seu processo de modernização.

O Ginásio Manoel Borba desempenhou um papel importante nessas mudanças, 

sobretudo pela atuação dos seus egressos; muitos dos quais alcançando projeção, em 

nível estadual e nacional. Considerando o caráter adverso da expansão da escola 

secundária pública - demanda e oferta - no Brasil e em Pernambuco, entre 1947 e 

1961, o estudo sobre este tema credita aos colégios particulares, como/o/Ginásio

1974.
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Manoel Borba, um papel significativo, na formação cios jovens brasileiros, inclusive, 

os goianenses.

A criação e a trajetória do Ginásio Manoel Borba, até 1961, corresponde ao 

período da vigência da Reforma de Ensino Secundário, do então ministro da 

educação, Gustavo Capanema, que estabelecia como finalidade para esse nível de 

ensino a formação das elites condutoras do país. Ocorria, também, nesse período, a 

longa tramitação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -  n.° 

4.024/61 marcada por um longo debate entre defensores da escola pública e da 

escola privada.

A época,também, é marcada pela fase de maior expansão do ensino secundário 

particular em Pernambuco, em meio a mudanças econômicas, políticas e 

socioculturais.

No Município de Goiana,, o quadro políiico local se renovava, com 

repercussões importantes na vida da cidade, ensejando novas aspirações de mudança. 

Naquele momento, um dos sonhos dos habitantes de Goiana era a criação de um 

curso secundário para os jovens do sexo masculino, para os quais a cidade só oferecia 

o curso primário.

Vindo ao encontro de tal necessidade essa instituição - Ginásio Manoel Borba - 

toma-se um exemplo do trabalho educacional desenvolvido por iniciativa de 

particulares, também, presente em outras cidades do interior e na capital do Estado -  

Recife onde havia, apenas, uma opção de ensino secundário público: o Ginásio 

Pemambucano.Como o Ginásio Manoel Borba, outros colégios que surgiram na 

época, também, eram movidos pelo idealismo de seus fundadores, não estando preso
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a interesses, unicamente, econômico-fmanceiros, mas, também, a objetivos 

socioculturais.

Não somente na capital, mas, em todo o interior do Estado, detectou-se a 

tomada de consciência do valor da educação. A formação dessa consciência do valor 

teve nos jornais um valor de peso, especificamente, pela presença marcante do Diário 

de Pernambuco, nas lutas pela redemocratização, publicando matérias sobre as 

necessidades educacionais da escola secundária em todo o Estado.

A educação era motivo de preocupação e muitos jornalistas direcionavam a sua 

crítica para o Estado. Getúlio Vargas era responsabilizado pela situação educacional. 

As aspirações democráticas se exacerbavam. Em Recife-PE, a não expansão do 

ensino público era criticada por Aderbal Torres, a exemplo da matéria intitulada “A 

educação no regime atual”, em um jornal local.

Várias eram as cidades, no interior do Estado, que já  possuíam o seu ginásio 

particular. Esses eram mantidos por uma diversidade de ordens religiosas, 

particulares ou mesmo pelo próprio governo do município. A escassez do ensino 

secundário somava-se a outros problemas, tais corno falta de energia, altos custos de 

transportes e gêneros alimentícios.

Por ter menos de 15.000 habitantes, na sede, Goiana não tinha direito a um 

ginásio público. O saudoso, inolvidável, Dr. Alcides Rodrigues de Sena, explica essa 

questão, sob o ponto de vista político, em seu depoimento, justificando a iniciativa do 

fundador do ginásio - DR. CLOVÍS FONTENELLE GUIMARÃES:
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Dr, Clovis tinha o objetivo de realizar os seus próprios sonhos, 

consequentemente ele via a necessidade, Clovis era um homem 

de prim eira linha, homem público não no sentido político, mas 

no sentido de traduzir as aspirações da com unidade, ele 

percebia perfeitamente que Goiana não tinha um colégio e só 

podia su rg ir.... o Estado não tinha a iniciativa de um colégio,

o próprio Estado era indiferente, os políticos cuidavam da 

política e Clovis viu esse problema e jogou-se...

Para contar bem a história do Ginásio Manoel Borba, é preciso voltar um 

pouco ao início da década de 40, mais precisamente, no ano de 1942, quando foi 

fundada, em Goiana, uma instituição cultural, no seio da qual nasceria a ideia de 

fundar aquela instituição educacional.

Entre os sócios fundadores da Arcádia estava o Dr. Clovis Fontenelle 

Guimarães, que fundaria o Ginásio Manoel Borba. Como afirmou o Dr. Alcides 

Rodrigues de Sena (2001, p. 186), àquela época: “Nesse tempo havia grande 

movimentação culturaL Com a sua biblioteca a Arcádia se transform ou num 

centro de intensa atividade cultural e ali as datas cívicas eram  com em oradas 

além de acontecer grandes debates com temas de interesse do município” .

Esse fato comprova que, embora originado na Arcádia, o Ginásio foi, de fato, 

criado pelo Dr. Clovis, como afirmam os historiadores do município. Nascimento 

(1996, p. 144), também ex-professor, referindo-se ao Ginásio Manoel Borba, 

confirma: “ Sua criação deve-se ao médico da cidade Dr» Clovis Fonte
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Guimarães que era um idealista-pluraJizado. Médico competente, Clóvis antes 

de tudo era um educador”.

O Dr. Alcides Rodrigues de Sena, em 2001 (2001, p. 187), publicou um 

trabalho sobre Goiana, no qual comenta: “Já pensou você goianense, o que 

significava um curso ginasiai misto em Goiana nos idos de 1947? Para as moças, 

existia o Sagrada Família, o colégio das freiras, ali na Praça Duque de Caxias. E 

para os rapazes?”

O Sócio-Diretor - Dr. Clovis Guimarães - cumprindo o seu papel, iniciou o 

processo para a legalização do Ginásio, em junho/47. Entre o começo dos trabalhos, 

com o curso de admissão e a aprovação dos estatutos, começou a formalização do 

Ginásio Manoel Borba.

Embora o Estado não oferecesse condições educacionais, havia a aspiração de 

ascensão social, via educação, mesmo onde predominavam as atividades agrícolas. 

Essas não encontravam formas de expressar esse desejo e reivindicar a oferta de tal 

oportunidade, mas, essa aspiração existia, conforme demonstra um dos alunos da 

primeira turma do ginásio -  Gilvan Menezes:

“Meu pai era um micro agricultor. Era Antônio Meneses. Ele 

gostava muito de agricultura, ele plantava essas culturas de 

subsistência e criava bastante gado” (...)eu mesmo saía na rua 

tirando leite, eu era exímio tirador de leite, (...)Ele era 

analfabeto, era desses ignorantes mesmo; não sabia ler nem 

escrever. Era uma pessoa inteligente. Eu notava isso. Ele 

queria se expressar, mas não tinha palavras. (...) Não
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além do grupo escolar um outro meio da criança te r um 

aprendizado... Então eles achavam... “meu filho a 

oportunidade é essa” , você tem que estudar, principalm ente 

minha mãe, vamos estudar, você precisa estudar, ser gente... 

naquela época falava isso: “TEM  QUE SER G ENTE” ... seu 

^  pai é agricultor, é analfabeto, é burro , não sei o quê... mas eu

quero que você seja gente. Não quero você nessa vida atolado 

dentro das canas, limpando mato de bota, saindo de 

m adrugada para a roça, não... quero você gente!.

As famílias que não tinham condições financeiras, passavam por grandes 

privações, para manter um filho em colégio pago, na capital. Assim, as dificuldades 

eram grandes e pensar em curso secundário só mesmo para uns poucos privilegiados. 

Afirma Geraldo Correia:

“O Ginásio Manoel íío rba foi a prim eira oportunidade depois 

^  de prim ário, o prim eiro passo porque até então, poucas

pessoas tinham condições de v ir pra Recife a não ser os filhos 

dos usineiros e plantadores de cana, porque praticam ente nem 

comerciante tinha. A turm a que chegava lá já  era form ada” .

Dr. Clovis Guimarães, como tantos outros educadores do passado, era médico. 

Estudar esses atores e os processos relacionados a esses temas é, na opinião de 

Sellaro (2000, p. 6-7) “ resgatar aspectos relevantes que m arcaram  as instituições 

nacionais, e especialmente, é perceber a form a como foi pensada a nação
/ O

brasileira” . Em sua pesquisa sobre Dr Ulysses Pernambucano, a referida
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ressalta a importância atribuída à atuação dele, explicada pelo seu caráter inovador, 

desbravador de caminhos de amplas ações educativas, concentrados “em um campo 

de preocupação comum nesse período - a educação e a saúde ul, dois campos de 

conhecimento, reunidos em um só ministério. Chama a atenção para o valor das suas 

antecipações, como vanguardista que era, na relação entre educação e modernidade, e 

que tem ficado à margem da História da Educação em Pernambuco, cobrando “que 

ocupe o lugar que lhe cabe”.

Dr. Clovis Guimarães, como Dr. Ulisses Pernambucano, foi um médico que 

direcionou a sua vida para a causa educacional, com um perfil, também, inovador, de 

vanguarda, criativo, curioso, de acordo com os entrevistados.

Para Alcides Rodrigues, “Era um intelectual voltado para a medicina. Foi aliás 

um grande médico”. Mas depois de acompanhá-lo na construção da sede 

própria do GMB entendeu que era um idealista: “Era seguir a comunidade 

naquilo que era mais importante naquela hora... que era a instrução. O sonho 

0  dele foi esse. Ele fez até tijolo... Fabricava tijolo... Esteve aqui um escritor, 

Getúlio César, que ficou espantado quando viu Dr. Clovis com as mãos sujas de 

barro, com aquele rapaz Inácio. Isso é que era gostar, querer bem”.

Em seu livro, o Dr. Alcides Rodrigues de Sena (2001, p. 187), escreve: “A 

atuação educacional de Clovis, portanto, redirecionou a juventude da região, 

sem oportunidade de ensino, impulsionando centenas de bem sucedidí 

carreiras profissionais”.

‘ O Ministério e Educação e Saúde foi criado em 1930 e vigorou até 1953 quando passou a denominar-se 
Educação e Cultura.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 115 - Goiana-PE ■ CEP: 55900-000
Fone : (81) 3626-0141/Telefax: (81) 3626-0002 - CNPJ: 11.408.655/0001-10

Site: www.cam aragoiana.pe.gov.br

http://www.camaragoiana.pe.gov.br


C â m a r a  
M u n i c i p a l  
d e  G o i a n a

«CASA, J O S É  PIM-TO D>S2 A SS X* Ei *Jf

Estudioso, o Dr. Clovis Guimarães, era portador de uma bagagem científica, 

construída na sua formação médica, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 

onde defendeu o seu doutoramento em doenças renais, em 1922, segundo 

informações do seu filho Mário Guimarães. E, como outros da mesma profissão, 

voltou-se para a vida cultural, direcionada na década de 1940, para a educação. 

Dominava bem o Inglês, francês, arranhava o alemão, estudava esperanto, era 

taquigrafísta e radioamador.

Durante a I República, a memória nacional está repleta de médicos, entre os 

personagens que atuaram no serviço público, nas diversas áreas, no país.

No estado de Pernambuco, Dr. Clovis Fontenelle Guimarães foi um desses 

pioneiros, que veio parar em Palmares/PE, fazendo parte dessa caravana modernista, 

para trabalhar no Departamento Nacional de Saúde Pública. Transferido para Goiana,

em fevereiro de 1927, depois de ter atuado em Canhotinho e Garanhuns, veio assumir\ ' : ; .
o Posto de Profilaxia de Endemias Rurais. Embora com essa determinação de não 

querer ser político, ele não deixou de dar a sua contribuição à cidade.

O líder político no município era o Sr. Seraphin Luiz Pessoa de Mello, que, 

segundo “A voz de Goyanna”, terminou o seu mandato, naquele ano de 1928. Em 

setembro de 1928, foi então eleito prefeito de Goiana. O Jornal local publica uma 

matéria intitulada “Pela Política” através da qual o ex-prefeito recomenda eleger 

Dr. Clovis Guimarães para prefeito do município:

“Amigos e correligionários que neste município de Goyanna 

obedecem a orientação política do Exmo. Snr. Dr. Estácio 

Coimbra, governador do Estado, suffragarão e recomend
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ao eleitorado para o próximo pleito do dia 30, os candidatos 

seguintes: Para Prefeito Dr. Clovis Guimarães... (Jornal “A 

Voz de Goyanna “Anno XIII, Goyanna, 23 de Setembro de 

1928. Num. 26, p. 1).

O Dr. Clóvis Guimarães, em Goiana, prestou paralelamente seus serviços 

médicos, abriu consultório, escreveu no jornal da cidade, no período de 1933 a 1938 - 

“O Goianense” -,no qual escrevia com o pseudônimo de H. Guinard Filho, e em 

outros jornais da época, como União Sindycal, Voz Operária, etc.

O Dr. Alcides Rodrigues de Sena (2001, p. 186-188), ex-professor e amigo 

particular do Dr. Clóvis F. Guimarães, sempre enaltecendo a figura do amigo, 

relembrando o seu idealismo, no seu livro fala sobre ele: “Simultaneamente, 

inquieto e empreendedor como era, fundou uma companhia teatral com artistas 

amadores. Companhia essa que excursionou com muito sucesso, recebendo 

aplausos e elogios da então crítica especializada”.

Esteve sempre ligado ao mundo artístico. Ele aí deve estar se referindo à 

participação dele na Campanha para fundação do Grêmio Artístico Peixoto Júnior em 

1933, a qual fundou, juntamente, com outros e fez parte desse teatro. Foi presidente 

desse Grêmio, de acordo com os jornais da época (O Goianense, Ano VI, n° 295, 

04/07/1936).

Participou da diretoria da Amplificadora Educativa de Goiana, em 1942, e, no 

ano seguinte, convidado, participou da Arcádia Goianense Frei Caneca, en

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 115 - Goiana-PE • CEP: 55900-000
Fone : (81) 362S-0141/Telefax: (81) 3626-0002 - CNPJ: 11.408.655/0001-10

Site: www.eam aragoiana.pe.gov.br

http://www.eamaragoiana.pe.gov.br


C â m a r a
M u n ic ip a l  
d e  G o ia n a

lS A  JIOÜSÉ *»§*«-*-«> O E .«», «X i® SSL ÍU 
: a s a d e todos o s goía neneses

Lutou pela sede própria da Saboeira (clube local), junto a outros, acompanhando sua 

construção, na segunda metade desta década.

Na campanha política que elegeu Lauro Raposo era candidato a vereador. 

Eleito, foi Presidente da Câmara dos Vereadores. Foi pioneiro em um tipo de turismo, 

até hoje, pouco explorado em Pernambuco -  o passeio pelos rios. Como registra o Dr. 

Alcides Rodrigues de Sena:

“Clóvis foi o precursor do turismo fluvial, em Goiana, quando 

em lancha à motor, construída com a sua ajuda e supervisão 

por seu fiel escudeiro Inácio (que no Ginásio, entre outras 

funções, exercia as d»; bedel e marcineiro) navegava por todo o 

canal e pelo Rio Goiana, descobrindo pontos pitorescos, 

inclusive as ilhas de Catucá, onde os negros da região 

fundaram um quilombo e viveram seu grande sonho de 

liberdade (SENA, p. 188).

Em setembro de 1956, foi criado, em Goiana, o “Aeroclube de Goiana”. O 

campo de pouso ficava situado em Cajueiro, nas terras da Usina Santa Teresa, logo 

após a mata de Bujari, à beira de quem vai para Recife. Ali, pequenos aviões 

aterrissavam, vindos do Recife, para a alegria dos apreciadores da arte dos vôos 

aéreos. O Dr. Clovis Guimarães fazia parte da diretoria, como diretor de 

propaganda.

Assumiu a direção cênica do “Teatro do Estudante de Goiana”, em 1957. 

Todos os atores eram alunos do Ginásio Manoel Borba e do Colégio da Sa£ 

Família.

B-rorsa»; 
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O seu colega de profissão e amigo Benigno de Araújo, ao escrever um artigo 

para o Jornal da cidade, em 1957, sobre o Ginásio Manoel Borba, ressalta a 

importância deste para a cidade de Goiana:
r

“E fora de qualquer dúvida que a criação, em Goiana, do 

Ginásio Manoel Borba foi passo civilizador agigantado. O 

esforço imenso que o Dr. Clovis Guimarães vem há anos 

empregando não é vazio de sentido. Pelo contrário reveste-se 

do significado muito alto porque vem trazer modificação 

profunda à paisagem intelectual do pachorrento burgo de 

Nunes Machado (Gazeta de Goiana, Ano I, 06 de abrií de 

1957, Número 2, p. 1).

O homenageado, Dr. CLOVIS FONTENELLE GUIMARÃES, como 

se pode extrair de tudo quanto está exposto, foi o nascedouro de muito quanto, ainda, 

existe no Município de Goiana, podendo-se enumerar, dentre essas intensas e 

importantes obras, que ficam indeléveis na memória dos mais velhos e que não 

podem ser tratadas com indiferença, pela história, obviamente, o prédio onde, 

atualmente, funciona a Autarquia Municipal do Ensino Superior de Goiana, criada, 

como Fundação do Ensino Superior de Goiana, através da Lei n° 1.251, de 12 de 

setembro de 1972, com alteração pela Lei n° 1.256, de 14 de novembro de 1972, pelo, 

então, Interventor Federal -  Hélio de Albuquerque Méllo.
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Essa Fundação, posteriormente, em 14 de junho de 1977, por meio da Lei 

1.350, de 14 de junho de 1977, foi transformada em Autarquia, pelo, então, Prefeito 

do Município de Goiana -  Osvaldo Rabelo Filho sendo mantenedora da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia Professor Dirson Maciel de Barros.

Não somente os inúmeros depoimentos, que reposam em diversos livros que 

narram à história de Goiana, mas, a memória daqueles mais velhos, que 

experimentaram os tempos de antanho, são testemunhos da importância do Dr. 

CLOVIS FONTENELLE GUIMARÃES a toda Goiana, em si, mas, sobremaneira, 

à sua evolução educacional, tendo como origem aquele prédio, que é o retrato das 

inesquecíveis ações desse imortal.

Esta Casa deve tomar a denominação ora proposta e justificada, como ponto de 

partida do elastério dos valores e obras desse homem e de tantos outros que estão 

esquecidos. Não, apenas, pelo dever de reconhecimento e gratidão, mas, pela certeza 

de que não se resgata tão enorme dívida que Goiana tem à essas pessoas, tão somente, 

com a aposição de seu nome no bronze.

Espera-se, portanto, a aprovação do projeto de lei ora justificado, por esta 

honrada Câmara Municipal.

Sala das Sessões da Câmara Munici em 11 de maio de 2018.

Ver.'
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E DE REDAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANA/PE.

PARECER AO PROJETO DE LEI NQ 009 /2018

-DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL 
DO ENSINO SUPERIOR DE GOIANA -  AMESG.

AUTOR : VEREADOR ARNALDO OLIVEIRA.

RELATOR: VER. ANDRÉ RABICÓ.

I - RELATÓRIO

Encontra-se nesta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
para análise e Parecer, o Projeto de Lei n 9 009/2018,,  de autoria 
do Vereador Arnaldo Olivira, que "Dispõe sobre a denominação 
da Autarquia Municipal do Ensino Superior de Goiana -  AMESG".

Designado como Relator, pelo Senhor Presidente deste 
Colegiado Vereador Flávio Fuba, e tendo analisado o conteúdo da 
proposição, em cumprimento aos princípios regimentais 
oferecemos o Relatório e ao final o Voto e Parecer desta Comissão.

I I - ANÁLISE

A matéria ora analisada encontra-se redigida de forma regular e 
a tende às regras técnicas do processo legislativo

Quanto à ortografia, não encontramos qualquer vício que atentem 
contra a língua portuguesa.
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Reportando-nos aos aspectos constitucionais e legais, a 
propositura  está amparada nos ditames da constitucionalidade e 
da legalidade.

VOTO DO RELATOR

Observada cuidadosamente a justificativa oferecida pelo autor  da 
proposição, entendemos a importância da propositura 
denominando a Autarquia Municipal do Ensino Superior de 
Goiana, de Autarquia Municipal do Ensino Superior de Goiana Dr. 
Clóvis Fontenelle Guimarães, cuja origem de sua existência deve- 
se a esse ilustre homem, quando da fundação do Ginásio Manoel 
Borba, na época em que a educação em nosso Município era 
motivo de preocupação, uma vez que a Cidade só oferecia a seus 
jovens , até o curso primário. A criação de um curso secundário, 
teve um papel significativo, na formação de jovens brasileiros, 
inclusive goianenses, aos quais proporcionou a oportunidade de 
expandir seus estudos e realizar muitos de seus sonhos.

Naquele prédio onde atualmente funciona a AMESG, foi dado por 
Dr. Clovis o ponta pé inicial para o funcionamento de tão 
relevante instituição educacional em nosso Município.

Por este e por tantos outros feitos memoráveis, inclusive quando 
Vereador com assento nesta Casa, cujo plenário denomina-se 
Clovis Fontenelle Guimarães, é que entendemos que este 
parlamento não apenas pelo dever de fazer justiça e de 
dem onstrar  gratidão, mas, pela certeza de que não se resgata
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aposição de seu nome no bronze e não havendo óbices na sua 
admissibilidade e aprovação, manifestamo-nos favoravelmente ao 
preito e recomendamos aos nobres Pares a homologação do 
Projeto de Lei número 009/2018,  de autoria do Vereador Arnaldo 
Oliveira. É 0 PARECER.

RESULTADO DA VOTAÇÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO.

PARECER DA COMISSÃO

Solicitamos que os demais membros da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, acompanhem o Parecer e o voto do relator ao 
Projeto de Lei nQ 009/2018,  de autoria do nobre Vereador 
Arnaldo Oliveira.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana, 

em, 18 de junho de 2018.
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