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LEI MUNICIPAL N° 1.328/2009 

“CRIA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL “SONHO DE VIVER” E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

 O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  JERÔNIMO  MONTEIRO,  no  Estado  do

Espírito Santo no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos

que a CÂMARA MUNICIPAL  aprovou e eu  SANCIONO e PROMULGO a seguinte
Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL “SONHO DE VIVER”,  localizado
na Rua Capitão Benício,  230 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES.

Art. 2° - O CENTRO MUNICIPAL irá oferecer a Educação Infantil
(0 a 5 anos), a partir do início do ano letivo de 2009.

Art. 3° -  O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL “SONHO DE
VIVER” funcionará por período temporário no prédio da  Sociedade São
Vicente de Paulo de Jerônimo Monteiro, em regime de comodato, até a

construção de prédio próprio.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro – ES,  21 de julho de 2009.

FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO
Prefeito Municipal

Referência: Projeto de Lei nº021/2009

Protocolo nº795/09

Datado de 21 de julho de 2009

Autoria: Poder Executivo Municipal
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 021/2009

“Se  não  posso,  de  um  lado,

estimular os sonhos impossíveis,

não devo, de outro, negar a quem

sonha o direito de sonhar. Lido

com gente e não com coisas”.

(FREIRE, 1996, p. 144)

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores e demais 

Edis,

O processo histórico da creche Sementinha até então subsidiada

pela Sociedade São Vicente de Paulo há anos vem trazendo para

a Sociedade Jeronimense um trabalho muito importante dentro da

Educação  Infantil,  modalidade  creche.  Somente  agora  o

município  tem  a  chance  de  municipalizar  essas  crianças  que

eram  assistidas  também  por  uma  subvenção  que  a  Prefeitura

Municipal de Jerônimo Monteiro repassava, para a contratação

de  recursos  humanos  e  todas  as  outras  necessidades,

propiciando saberes papéis e funções permeados por elementos

ideológicos, culturais, políticos  e sócio-econômicos, aliados

às  constantes  e  aceleradas  transformações  globais  têm

colocado, à Educação e a seus profissionais, questões cada vez

mais complexas e desafiadoras que confrontam, cotidianamente,

sua prática pedagógica.

Neste contexto, a conquista de novos espaços e tempos modernos

nos deu a honra de poder participar desse projeto de maneira

efetiva. 

Nos  primeiros  dias  da  Administração  2009-2012  sentimos  a

necessidade de aninhar crianças que até então eram assistidas

pela Sociedade São Vicente de Paulo para a criação do Centro

Municipal de Educação Infantil  “SONHO DE VIVER”. Funcionando
provisoriamente  em regime de comodato no prédio da Sociedade

São Vicente de Paulo de Jerônimo Monteiro.

Para, desse modo, propiciar o planejamento e desenvolvimento

de ações que possibilitem a superação de questões cotidianas,

enunciadas pelos coletivos escolares e para a, conseqüente,
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melhoria  da  qualidade  do  processo  ensino-aprendizagem  e  o

sucesso escolar dos alunos e dos professores.

Entretanto, as condições  necessárias para a constituição de

espaços coletivos de estudo e reflexão não são “oferecidas”, e

nem  vão  se  constituir  por  si  só.  Elas  precisarão   ser

construídas  cotidianamente  a  partir  de  uma  gestão  mais

democrática, a qual contribua para a formação de um coletivo

docente que atue ética e politicamente, ao assumir posturas

mais críticas em relação ao poder político e ideológico da

Educação,  da  Escola  e  seus  profissionais,  mas  levando  em

consideração  aquelas  já  estabelecidas  nas  práticas

profissionais.

E  nessa  perspectiva  que  acreditamos   que  esse  processo  de

criação do  CENTRO MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO INFANTIL “SONHO  DE
VIVER” seja para os senhores momentos de responsabilidade e
compromisso com a Educação de Jerônimo Monteiro.

Face ao exposto, contamos com o apoio dessa Colenda Casa de

Leis para  aprovação do Projeto de Lei Municipal  nº 021/2009.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, 07 de julho de 2009.

FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO
Prefeito Municipal
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