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Exmo. Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA. 

 

REGINALDO ALMEIDA, vereador com assento nesta Casa de Leis, no uso de 

suas prerrogativas regimentais e atribuições legais, vem, mui 

respeitosamente a V. Exa. requerer o encaminhamento de expediente, EM 

FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando a proibição 

de distribuição bem como a imediata devolução ao Ministério da Educação 

(MEC) do livro “Enquanto o sono não vem”, que sugere o matrimônio entre 

um pai e a filha. Em caso de impossibilidade de devolução que seja realizado 

a incineração do livro, afim de que não seja cumprido a orientação do MEC 

para que os mesmo sejam encaminhado as bibliotecas municipais. 

O livro “Enquanto o sono não vem” é destinado a alunos de primeiro ao 

terceiro ano, entre 6 e 8 anos. Nele o conto intitulado “A triste história de 

Eredegalda” fala de um rei que pede uma das três filhas em casamento. 

A proposta do pai é que a mãe da menina seja criada deles. Ao recusar o 

convite do pai, a história conta que a menina é presa em uma torre, onde 

passa sede. Ao pedir à mãe e às duas irmãs para beber água, ela não recebe 

ajuda por ameaças de morte do pai. 

Nossa intenção ao apresentar a presente indicação é acabar com esta ideia 

maléfica que querem expor aos nossos filhos, e assim, contribuir de certa 

forma, para evitar possíveis traumas as famílias com este livro, e ainda, 
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preservando os livros que tem sim o objetivo de levar aprendizagem para os 

estudantes do nosso município, pois a abordagem em muito é negativa e 

prejudicial as crianças, quando sugere essa possibilidade de abuso.  

Certo de contar com a presteza que lhe é cabível, agradecemos desde já.  

Cordiais saudações. 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 09 de junho de 2017. 

 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Vereador - Líder do PSC 
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JUSTIFICATIVA 

A presente indicação oferecida, objetiva chamar atenção do Poder Executivo 

Municipal para essa aberração apresentada pelo MEC, e assim impossibilitar 

a  adoção de livros didáticos no ensino fundamental e médio que nada tem a 

contribuir com a educação de nossos filhos. 

A adoção de livros assim tem deixado indignadas as famílias que se veem 

seus filhos sendo influenciados por esse tipo de material de estudo. 

Não somos, evidentemente, contrários à liberdade que devem ter os 

professores e os estabelecimentos de ensino para a escolha dos livros que se 

utilizarão em sala de aula. Mas também não queremos ver nossos filhos 

expostos a conteúdos que em nada vão contribuir ao seu ensino.  

A presente indicação visa melhorar a qualidade de ensino e principalmente a 

segurança de nossas maiores riquezas e futuro, que são as crianças, 

queremos assim, contribuir para com a melhoria da qualidade de vida de 

todos os alunos da rede municipal de ensino. 

Por esta razão, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta 

importante matéria. 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 09 de junho de 2017. 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Vereador - Líder do PSC 


