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PROJETO DE LEI Nº 609/2021

DÁ DENOMINAÇÃO A ANEXO DA ESCOLA
MUNICIPAL PREFEITO ABEILARD
RODRIGUES PEREIRA, NO DISTRITO DE
HERMILO ALVES.

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes na Câmara Municipal, APROVA:

Art. 1º  O anexo construído nas dependências da Escola Municipal Prefeito Abeilard Rodrigues
Pereira, passa a denominar-se “ANEXO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA”.

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

Sala Vereador Cícero Barbosa, 16 de agosto de 2021.

JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA
Vereador
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Justificativa

Senhora Vereadora,

Senhores Vereadores.

A presente proposição visa homenagear a senhora Maria Pereira de Oliveira, pelos relevantes serviços
prestados à Comunidade.

Em 18 de junho de 1926, na cidade de Capela Nova, em uma família de quatro filhos nasceu Maria
Pereira Oliveira, filha de Joaquim Santiago e Baldoina Augusta de Oliveira, sendo, portanto, a filha mais
nova.

Ainda criança aprendeu todo seu conhecimento em religião, iniciado pelo tão admirado Padre José
Duarte. Ao longo dos anos vividos, partilhou essa alegria do conhecimento profundo do Catecismo com
crianças, família, assim como para aqueles que dela se aproximou.

Seus pais, na simplicidade, educaram-na para o serviço ao outro. Tanto que desde muito moça e
seguindo os passos de seu pai, que era professor, iniciou sua carreira de professora.

No início, enfrento todos os obstáculos físicos para cumprir com empenho a missão de ensinar, fossem
chuvas, enchentes, poeira, sol, chegava à Fazenda de Tonico Bento, como ela o chamava, levada pelo
seu pai, ou o padre José Duarte, para lecionar.

Após esta experiência, enfrentando todo o trajeto a pé, passou a atuar na Escola da Comunidade da
Ressaca, contratada pela Prefeitura Municipal de Carandaí. Ali conheceu Lafaiete de Oliveira, com quem
se casou, passando, portanto, a residir na comunidade, trazendo à vida (08) oito filhos. Mesmo com
uma família numerosa, buscava o conhecimento. Fez vários cursos na Fazenda do Rosário, em Belo
Horizonte, hoje conhecida como Escola Maria do Rosário.  Por muitos anos trabalhou na escola da
Ressaca, alfabetizando alunos de várias idades e, como muitos dessa comunidade dizem, participou
ativamente da vida da Comunidade, formando coral, auditórios e outras atividades que trazia vida e
alegria a todos.

Ainda residindo na Comunidade da Ressaca, a professora Maria Pereira de Oliveira foi ministrar suas
aulas na Escola da Comunidade de Hermilo Alves. Muitos ainda eram os desafios, fazia o trajeto da
Ressaca a Hermilo Alves a pé, trazendo sempre como companheiro de caminho seu filho pequeno, para
escrever ali muitas páginas de sua história.

Em 1961, mudou-se para Hermilo Alves. Na época, a diretora da escola era a senhora Izaura de Oliveira
Nascimento.
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Com residência fixa em Hermilo Alves, com a vontade de fazer o outro crescer e em busca de um
diferencial, através do que mais amava fazer, que era ensinar, a professora Maria Pereira de Oliveira
trabalhou com várias turmas de alunos, dos pequenos aos maiores que ainda não tinham se
alfabetizado. Gostava, ou melhor dizendo, amava este ofício e adquiria com responsabilidade e carinho
o respeito de todos.

Com alegria e muito entusiasmo, após a saída da senhora Izaura, assumiu e dedicou-se integralmente à
direção da Escola Estadual Prefeito Abeilard Rodrigues Pereira de Hermilo Alves, hoje Escola Municipal
Prefeito Abeilard Rodrigues Pereira, exercendo esta função por muitos anos até sua aposentadoria. Seu
trabalho tinha como meta o bem-estar dos alunos, cantineira e professoras as quais acolhia com muito
carinho. Tinha abertura para ideias no sentido amplo, pois mesmo sendo tempos de poucos recursos a
interdisciplinaridade era aplicada na escola. Através de sua gestão e em conjunto com as professoras
eram realizadas várias atividades dentro e fora de sala de aula e com isto despertava em muitos a
liderança e a vontade de seguir seus estudos. 

Além disso, criava espaço para aulas, hoje chamadas exitosas, de ciências fora da sala de aula,
auditórios, com os conhecidos jograis, que despertavam nos alunos o conhecimento e amor a natureza.
Para a alegria dos adultos que, na idade devida não tiveram oportunidade de estudar, levou para a
escola o MOBRAL, realizando o sonho de muitos a prenderem a ler e conhecer a Matemática.

Ela não ficou somente nos limites da escola, teve participação ativa na comunidade, como professora
conhecida, exercia, também, a escuta e orientação a quem procurava, ensaiava corais, tocava violão e
ensinava quem quisesse aprender, compunha músicas, escrevia discursos para autoridades que visitava
a comunidade, buscava sempre junto com outros moradores da comunidade, a melhoria para todos.

Muitos dos moradores e ex-moradores de Hermilo Alves tiveram e têm, na sua história, a participação
da professora Maria Pereira na sua formação de vida.

Maria Pereira faleceu em 17/05/2019. Ela protagonizou sua história e escreveu páginas de muitas
histórias.

JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA
Vereador


