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PROPOSIÇÃO Nº. 250/2021 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A Educação é direito de todos, e uma bandeira de luta da sociedade, em que se 

busca efetivar um currículo significativo no qual a escola seja preparada e acolhedora para 

que o ensino e a aprendizagem de fato se efetivem; em que a proposta político pedagógica 

esteja alicerçada a uma pedagogia crítica, capaz de desafiar o educando a pensar 

criticamente a realidade social, política e histórica. 

Mediante ao exposto, é que celebramos em nosso município a trajetória de quase 30 

anos do Centro de Educação Popular Acendendo as Luzes – CEPAL, que tem contribuído 

muito com nosso município, sendo uma escola dos melhores índices do IDEB, e 

contribuindo com a educação inclusiva, a partir da metodologia de Paulo Freire. 

A metodologia de Paulo Freire consiste em uma maneira de educar conectada 

ao cotidiano dos estudantes e às experiências que eles têm, e por isso, também ligada à 

política, especialmente porque Freire trabalhou com a alfabetização de adultos. Sua 

filosofia baseia-se no diálogo entre professor e aluno, procurando transformar o estudante 

em um aprendiz ativo. 

Ante o exposto, na forma regimental, após deferimento do Plenário, que a Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Abaetetuba aprove o pedido de uma SESSÃO 

ESPECIAL para dar início as atividades de comemoração aos 30 anos da Escola 

CEPAL em nosso município. E que sejam convidados: representação da escola, 

comunidade, Secretaria de Educação, para juntos participarmos deste evento em prol da 

educação. Que da decisão da Casa seja dado conhecer a Comunidade, por meio das 

redes sociais oficiais da câmara, Rádio Comunitária Guarany FM, Rádio Comunitária Miriti 

FM, Rádio Conceição e meios de comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 30 de 

agosto de 2021. 

 

Edileuza Viégas Muniz 
          VEREADORA – PT 


