
PROJETO DE LEI N.º 48 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

Autoriza o poder executivo a DAR O NOME DE 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL PAULO FREIRE ao prédio do 

Projeto Espaço Educativo Urbano e Rural – 6 

Salas de Faxinal do Soturno – RS. 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a dar o nome de Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire ao prédio do Projeto Espaço Educativo 

Urbano e Rural – 6 Salas, localizado na rua Vitorino Roggia, n° 785, em Faxinal do 

Soturno/RS. 

Parárfo único – caberá ao Executivo Municipal a identificação do 

prédio com o referido nome. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 

Senhores Vereadores. 

 

Na oportunidade em que lhes cumprimento, apresento-lhes este Projeto de Lei 

que trata da Denominação do Prédio disponibilizado ao município de Faxinal do 

Soturno/RS através do Programa de Ações Articuladas (PAR) do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 2013, cuja previsão de conclusão e 

inauguração é Dezembro/2016.  O Projeto Espaço Educativo Urbano e Rural de 06 

Salas de Aula, tem capacidade de atendimento de até 360 alunos, em dois turnos 

(matutino e vespertino), e 180 alunos em período integral. A proposta básica refere-se a 

uma edificação simples e racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o 

funcionamento das atividades de ensino e aprendizagem. O conjunto da edificação é 

formado por três blocos distintos, sendo 1(um) central e 3 (três) periféricos, conectados 

por passarelas de ligação. A denominação escolhida para a referida edificação, Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, foi feita de forma colegiada com 

todos os atuais gestores da Educação Pública Municipal em reunião realizada no dia 3 

de Novembro de 2016. A escolha de Paulo Freire para levar o nome da instituição 

justifica-se pelo fato de o mesmo representar hoje um ícone da Educação Brasileira e 

uma referência Mundial, sendo que sua trajetória e sua produção intelectual embasa as 

atuais práticas pedagógicas de grande parte das instituições públicas educacionais do 

país .  “Paulo Reglus Neves Freire, ou somente Paulo Freire, foi um educador, 

pedagogo e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na 



história da Pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia 

crítica” (Wikipédia, 2016). Nasceu em 19 de setembro de 1921 e faleceu em 2 de maio 

de 1997. Traz como principal marca de sua trajetória a sua defesa da Pedagogia da 

Autonomia, onde considera que objetivo maior da educação é conscientizar o aluno da 

sua realidade social. Quer com isso levá-los a entender sua situação e agir em favor da 

própria libertação e construção de sua própria história de forma autônoma. Em suas 

obras Freire propõe que a escola brasileira desempenhe uma educação participativa, 

democrática, preocupada coma formação da cidadania dos sujeitos, como está na 

Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Para 

Freire, o papel da escola não é só formar para o trabalho, mas para a cidadania, para que 

o povo participe da construção de uma nação. Deste modo, compactuando destas ideias 

e considerando que o legado Freiriano é o que embasa as práticas educativas da rede 

pública municipal de Faxinal do Soturno no momento atual, considerou-se que esta 

seria a melhor identificação para esta edificação que em breve será inaugurada e pela 

qual passarão diversos faxinalenses que certamente levarão um pouco da história, da 

trajetória e principalmente do legado educacional de Paulo Freire junto com sua 

formação escolar e cidadã. Deste modo, solicito apreciação e aprovação. 

 

        Atenciosamente, 

 

  

Volnei Colvero Savegnago 

                                                                                      Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf

