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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
legislativo, o incluso Projeto de Lei que "Institui e Denomina Escola Municipal de Educação
Infantil Alecrim, uma escola do Município".

A escola de educação infantil foi construída em terreno de propriedade do
Município de Novo Hamburgo, mediante contrapartida por empreendimento imobiliário da
empresa M R V Engenharia e Participações S.A., e está localizada na Rua I, número 33,
Loteamento Chácara Hamburguesa, Bairro Canudos.

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará
integral guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos
protestos 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 escola do Município.

A Educação é um direito fundamental de todos e é assegurado na nossa
Constituição Federal. A Educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um importante
momento no desenvolvimento das crianças e tem como finalidade "o desenvolvimento integral
da criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos fisico, afetivo, intelectual, linguístico e
social, complementando a ação da família e da comunidade" (BRASIL, 2013). Neste sentido, a
Administração de Novo Hamburgo vem buscando ampliar o atendimento às crianças de O a 5
anos de idade através da construção, aquisição e reformas de espaços, a fim de assegurar a
garantia deste direito.

A cada 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.

Quando nasce uma escola, além do prédio e do espaço fisico, nascem desejos que
são nutridos pela busca de um atendimento de qualidade, que é constante e contínuo.
Acreditando na educação como um instrumento capaz de transformar a sociedade, tomar os
cidadãos mais críticos e conscientes e, nesse sentido, a participação da comunidade é
fundamental e valorosamente considerada, desde a indicação do local onde será instalada até a
escolha do nome e a construção efetiva da proposta pedagógica.

Vivemos um tempo e uma sociedade que tem valorizado o TER em detrimento do
SER, uma sociedade na qual o consumo desenfreado, o desperdício constante e a busca
incansável pelo sucesso têm deixado de lado aquilo que de fato é importante e essencial. A Rede
Municipal de Ensino tem buscado defender e oferecer uma Educação pautada na escuta e no
respeito aos direitos das crianças, aos direitos a uma infância permeada por memórias e
experiências que passem pelo corpo e que ajudem na constituição de seres humanos mais
sensíveis.

Alecrim é o nome de uma planta milenar, ora usada como tempero, ora com fins
medicinais. O que é indiscutível é o seu cheiro, sua fragrância que invade os espaços e deixa
rastros. Dentre os inúmeros significados do alecrim, um deles é associado à lembrança de bons
momentos e este foi um dos motivos que nos fez pensar neste nome para uma nova escola de
Educação Infantil. Um espaço fisico que será ocupado por crianças e adultos e que, desejamos,
seja espaço de boas lembranças, de estar na natureza e de construir memórias potentes para as
construções simbólicas das crianças.

Essas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o presente
Projeto de Lei à apreciação dest 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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