
 
PL 49-2003 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 
"Morreu no dia 23 de julho DE 2002, em São Paulo, o DR. ADIB SALOMÃO, brilhante 
advogado, especializado na área educacional, setor que aprimorou nos últimos anos com sua vasta 
experiência e sabedoria, colaborando na elaboração de leis e projetos que atualizaram o Ensino do 
país. Autor de dezenas de pareceres, proferiu centenas de palestras no Brasil e no Exterior, sempre 
enfocando a Educação. 
De seu vastíssimo currículo de trabalho consta o cargo de Secretário de Estado da Educação do 
Rio Grande do Sul. Anteriormente, ocupou as funções de Oficial de Gabinete, Coordenador junto 
Assembléia Legislativa e membro das comissões de Planejamento e Distribuição de Recursos e 
Julgamento e Concessão de Bolsas de Estudos. Ocupou também o cargo de Secretário da 
Educação do Município de Rio Grande; organizou, fundou e instalou a Faculdade de Ciências 
Políticas e Econômicas de Rio Grande e foi Conselheiro da Fundação E. J. Zerbini. 
Como advogado militou por mais de 40 anos, com excelentes serviços prestados a dezenas de 
sindicatos brasileiros. Proferiu palestras memoráveis nos congressos mundiais de Educação de 
São Paulo e Moscou e é autor da Carta de São Paulo para a Educação Mundial e Carta de Moscou 
para a Liberdade de Ensino. Graças ao seu trabalho, recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Mérito 
Cívico e Cultural; o título de "Excelência Educativa 1996", concedido pela Federação das 
Associações Educativas Privadas Latino Americanas e do Caribe e o título de "Cidadão 
Paulistano", entre outras comendas. 
DR. ADIB SALOMÃO teve atuações brilhantes em algumas questões relacionadas com escolas 
filiadas ao SIEEESP. Uma delas foi à articulação jurídica contra a lei que acabou com os 
benefícios destinados às entidades filantrópicas. Defendeu firmemente a posição de que a norma 
instituída pelo governo feria frontalmente a Constituição Brasileira. Argumentava ele que o  
Poder Público parece ter esquecido que educação foi incluída no Art. 6° da Constituição Federal 
como sendo um direito social. E é evidente que quem procura atender desinteressadamente um 
direito social pratica assistência social. 
Outra defesa memorável de ADIB SALOMÃO foi pela inclusão das escolas nos benefícios do 
Sistema Simplificado de Pagamento de Imposto (Simples). A Receita Federal excluiu os 
estabelecimentos de ensino do rol das empresas beneficiadas com esse sistema. A atuação de 
ADIB foi marcante. Muito questionado, manteve posição firme e seu pleito está sendo coroado de 
êxito atualmente. 
Um dos maiores legados deixados por ADIB SALOMÃO foi a elaboração do contrato que rege a 
convivência entre escolas e pais de alunos, o que conseguiu solucionar problemas de 
inadimplência e de conflitos entre as partes. 
Foram atuações memoráveis do ilustre advogado que marcaram sua passagem pelo mundo 
jurídico brasileiro e sua morte traz um sentimento profundo de perda daqueles que conviveram 
profissional e socialmente com o DR. ADIB SALOMÃO”. O projeto segue instruído com 
"xerox" Certidão de Óbito lavrada no Registro Civil das Pessoas Naturais do 34° Subdistrito 
Cerqueira César e bem assim com a cópia do currículo e do Decreto Legislativo n° 53/1998, os 
elementos que complementam e comprovam a importância do homenageado no cenário das 
escolas. 


