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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul

Novo Hamburgo, 29 de janeiro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor
RAIZER DA SILVA FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo - RS

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legis-
lativo, o incluso Projeto de Lei que "Institui e Denomina "Escola Municipal de Educação In-
fantil Quero-Quero", uma escola do Município".

A escola de educação infantil foi construída em terreno de propriedade do Muni-
cípio de Novo Hamburgo, mediante contrapartida por empreendimento imobiliário da empresa
M R V Engenharia e Participações S.A., e está localizada na Rua General Euclides Bernardino
Gomes, número 145, Bairro Operário.

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará inte-
gral guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos pro-
testos de consideração e respeito.
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"I Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
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JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei visa denominar uma escola do Município.

A Educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um importante momen-
to no desenvolvimento das crianças. A função das instituições de Educação infantil, como o pri-
meiro espaço de educação coletiva fora do contexto familiar, se inscreve no projeto de sociedade
democrática. Neste sentido, a Administração de Novo Hamburgo vem ampliando o atendimento
às crianças de Oa 5 anos de idade através da construção, aquisição e reformas de espaços.

Quando nasce uma nova escola, que fará parte da Rede Municipal de Ensino, a
participação da comunidade é ativa e constante e acontece desde a escolha do local onde a escola
será instalada (que é pensado e escolhido em função da demanda da comunidade do entorno) até
a participação na construção da proposta pedagógica.

Dar nome é depositar uma expectativa, fazer uma aposta, homenagear, dar valor.
Num mundo onde o consumismo, a competitividade e a velocidade têm sido fortemente valoriza-
dos pela sociedade, toma-se, cada vez mais, fundamental e necessário assegurar às crianças uma
infância que verdadeiramente valorize o brincar, o estar com e na natureza e as interações entre
as crianças, com o adulto e com o meio.

Quero-quero é o nome da ave símbolo do nosso Estado do Rio Grande do Sul e
por ser uma ave, nos remete a ideia de liberdade, de voo, de estar do lado de fora, de estar com e
na natureza. Significados e valores ricos para a infância. Entendemos que, ao nomear uma esco-
la, inspirados no voo e na firmeza de um quero-quero, que defende seu ninho e seus filhotes com
toda força e maestria, estamos ratificando nossa defesa pela infância e pela liberdade das crian-
ças para que possam vivê-la plenamente.

Essas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o presente
Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando a apreciação e aprovação do
mesmo, valendo-nos do ensejo para externar nossos protestos de consideração e respeito.

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes, 4201 - B. Canudos - 93548-013 I Novo Hamburgo - RS - Fone, (51) 3097.9400

Contribuo. com o Fundos Municipais da Criança e Adotescente e/ou dos D;reltos. e Cidadanla do Idos.o.
Doe Sangue. Doe 6rgãos, Doe Medula 65&.."0. SALVE UMA VIDA

http://www.novohamburgo.rs.gov.br

