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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,
Senhora 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 Olavo Bilac", uma escola do Município e revoga a Lei n° 22 de 25 de abril de 1988".

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.

Atenciosamente,
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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul

JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei visa denominar uma nova escola do Município, que foi
reconstruída no local onde antes existia uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, razão
pela qual revoga-se a Lei nO22/1988, que criou a antiga e hoje já não mais existente escola.

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 O a 5 anos de idade através da construção, aquisição e reformas de espaços.

Dar nome é depositar uma expectativa, fazer uma aposta, homenagear, dar valor.
Olavo Bilac é um memorável poeta brasileiro. Autor de inúmeros poemas, crônicas e diversos
textos publicitários. Um verdadeiro profissional das letras. Talvez, num primeiro momento possa
pairar a dúvida sobre a escolha deste nome para uma escola de Educação Infantil, onde antes das
letras, busca-se vivenciar plenamente a infância através das brincadeiras e da interação. Contudo,
é preciso que se diga que, a escolha do nome deste poeta brasileiro é uma homenagem à sua his-
tória, mas também e, especialmente, à comunidade do entorno.

O local onde está nascendo uma nova escola, que fará parte da Rede Municipal de
Ensino e atenderá a etapa da Educação Infantil, já foi ocupado por um outro prédio que atendia
crianças da pré-escola até o primeiro segmento do Ensino Fundamental. A história desta escola
começou no ano de 1988 e por muito tempo fez parte da vida de crianças, que hoje já são adul-
tos, moradores do bairro Santo Afonso.

Considerando o valor afetivo que este espaço tem para a comunidade local, respei-
tando as histórias já vividas e construídas ali e tendo a consciência de que muitas crianças que
serão atendidas na atual Escola de Educação Infantil serão os filhos e netos dos primeiros sujei-
tos que povoaram e construíram a história desta escola, entendemos que o nome Olavo Bilac é o
mais apropriado.

Quando nasce uma escola, que fará parte da Rede Municipal de Ensino, a partici-
pação 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. Neste caso, manter o mesmo nome de uma
escola que já fez parte do bairro é um modo de acolher e respeitar esta comunidade. Quando se
decide que, em vez de mais uma reforma, será construído um novo prédio, um espaço físico pen-
sado para a Educação Infantil, certamente mostra-se a importância e a valorização destinada à
população desta localidade. Ao manter o nome de uma escola que já faz parte da história local,
ratifica-se esta valorização.

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 a externar nossos protestos de consideração e respeito.
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