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Senhor Presidente: 
 

O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após 

ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa, com base no art. 133 do Regimento Interno, 

apresente congratulações, bem como seja inserido em ata o voto de congratulação à Escola 

Estadual de Educação Básica Prudente de Morais pela passagem do seu 79º aniversário, ocorrido 

dia 14 de março último. 

 

Justificativa: 

 
Reafirmo nossos compromissos sociais e políticos no combate ao coronavírus que assola 

o mundo, nossa pátria, estado, litoral norte, Osório e a muitos, dentro de casa. 

A prevenção tem sido o melhor instrumento para enfrentar a pandemia e nele se inclui a utilização 

de medicamentos preventivos como a ivermectina, vitamina D e zinco, entre outros, sem jamais 

dispensar a higiene constante das mãos (lavagem caprichada e frequente com sabão e uso de 

álcool gel 70%), e ainda, máscaras limpas que cubram nariz e boca. Evitemos, ao máximo, o 

manuseio das mucosas e as aglomerações. Os cumprimentos sempre discretos, mantida a 

distância recomendada de 2 m.  

Em um novo modo de convívio social, de exercício das atividades produtivas, não 

deixemos de ser otimistas e desenvolver nossos projetos e de exercermos nossas funções laborais 

com entusiasmo.  

Como vereador representante do povo desta cidade, quero prestar à instituição de ensino 

tradicional em nossa comunidade, a escola Prudente de Moraes, uma instituição de muita 

importância na nossa cidade que dia 14 último completou 79 anos. Pela sua importância merece 

esse reconhecimento e as homenagens pela passagem de seu aniversário.  

 

Um pouco da história da escola 
A história encantadora da Escola Prudente de Morais está ligada, diretamente, às origens 

do desenvolvimento comercial de Osório, à implantação da “Companhia de Navegação” e a 

“Viação Férrea” e o local onde desembarcavam passageiros e mercadorias era no “Porto 

Lacustre” surgindo, então uma população numerosa e a necessidade de uma escola. 

O governo havia criado em 14 de março de 1942 o Grupo Escolar de Passinhos, o qual, 

em 1944, é transferido para o Porto Lacustre e a escola recebe o nome Grupo Escolar Prudente 

de Morais. Inicia com turmas de 1º ano, em seguida passa a ter turmas até o 4º ano. Na década 

de 50 verificou-se o progresso da escola com a ampliação do nº de alunos e o avanço no que diz 

respeito as ações pedagógicas envolvendo a comunidade. 

Nesse mesmo local, em 1961 foi criado a Escola Industrial Abramo Eberle. 

Em 1987 inicia a trajetória do curso profissionalizante, primeiramente é aprovado o curso 

de Auxiliar Técnico em Eletricidade. Sete anos depois é implantado o Curso Técnico em 

Eletrotécnica (1995). 
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Em 1988 houve a fusão das escolas Prudente de Morais e do CACT (Centro de Artes 

Ciências e Tecnologia). São inseridas no currículo as técnicas. 

Nas décadas de 80 e 90 a escola se destacou nos esportes, especialmente no basquete sob 

a coordenação do professor Celso Gomes. Momento de muitas vitórias. 

2000 a 2010 foi um período marcado pelos inúmeros projetos inovadores que os professores 

desenvolveram, alguns premiados no município e no estado trazendo para a escola o título de 

Instituição Empreendedora. 

Nessa década foi também criada a classe específica de surdos, Ensino Médio noturno e 

junto à comunidade surda levantado a bandeira em prol da escola bilíngue para surdos. 

A escola está acompanhando o processo de mudanças que vem ocorrendo na educação, 

em sintonia com o desenvolvimento do município. 

Como disse o professor Seno Schneider, ex-diretor: a Escola Prudente de hoje é fruto do 

trabalho e do ideal de ontem. 

Meu assessor José Ronn lembra com carinho da Escola Prudente de Morais, onde 

concluiu o Ensino Médio fazendo o Curso de Auxiliar em Eletricidade. A Escola das professoras 

Eneida, Betinha, Marni e Evalda. A escola da Dona Rosário, da Dona Tereza, do Tio Zé e de 

muitos que por ali passaram, deixando sua contribuição como educadores. Suas vidas se 

confundem com a história da Escola, com a história de cada um de nós. 

Por tudo isso, por considerar em alta estima todos aqueles que prezam pela preservação 

da história, em um país sem memória, de público, parabenizo a Escola pelo projeto, pela obra e 

pelo sucesso, que desde já, tenho certeza, será alcançado. 

Por isso e por todos que prezam pela preservação da história os nossos parabéns a Escola 

Prudente de Morais. Parabéns à direção, professores, funcionários, alunos! 

 
Fonte: Rodrigo Trespach – www.rodrigotrespach.com 

 

ANEXO: Fotos. 
 

 
Sala das Sessões em ___ de _____________ de 2021. 

 

 

 

 

 

João Batista Pereira 

   Vereador do MDB       
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