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JUSTIFICATIVA - PL 0412/2015 
O presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a denominação da "EMEI GUIA 

LOPES", localizada na Av. Celestino Bourroul, 358, Bairro do Limão para "EMEI NELSON 
MANDELA". 

NELSON MANDELA nasceu na cidade de Transkei, Africa do Sul, em 18 de julho de 
1918, sendo filho único do casal Henry Mgadla Mandela e Noseki Fanny. Formou-se em direito 
tendo desempenhado papel significativo na luta contra o "apartheid". Participou de grande 
manifestação política que culminou na elaboração da "Carta da Liberdade", importante 
documento de luta onde ficou consignada a indignação da população negra. Em 1956 foi preso 
e condenado à morte pelo crime de traição. Porém, em face da enorme repercussão 
internacional, o líder acabou sendo libertado , dando continuidade aos protestos pacíficos 
contra a ordem estabelecida. Em 1962 foi preso mais uma vez e após enfrentar novo processo 
judicial acabou sendo, condenado à prisão perpétua, mas acabou cumprindo 27 anos de 
prisão, libertado em 1990 e reconduziu o processo que deu fim ao "apartheid" na Africa do Sul 
e em 1992, as leis segregacionais foram finalmente abolidas. Foi agraciado com o Prêmio 
Nobel da Paz em 1994 e no mesmo ano foram organizadas as primeiras eleições multiraciais 
da Africa do Sul, em que foi eleito Presidente e lhe rendeu enorme reconhecimento 
internacional. Após cumprir o seu mandato a partir de 1999 atuou em diversas causas 
humanitárias, como exemplificativamente na luta contra a AIDS. No dia 18 de julho de cada 
ano, a partir de 2010 é celebrado o "Dia Internacional de Nelson Mandela" , por deliberação da 
Assembléia Geral da ONU, correspondendo a data do seu nascimento.Foi autor de diversos 
livros como: "A luta da minha vida" em 1989, auto 2010. Faleceu em 05 de dezembro de 2013, 
em sua casa, na cidade Johannesburgo, em decorrência de uma infecção pulmonar. 

É de se ressaltar que o pedido de mudança de denominação da EMEI em questão, 
para Nelson Mandela decorreu de solicitação emanada da própria comunidade escolar, sendo 
encabeçada pelo Conselho de Escola e pela Associação de Pais e Mestres da escola 
municipal que se pretende outorgar nova denominação. 

Em face de todo o exposto e do notório reconhecimento internacional de Nelson 
Mandela, solicito aos meus nobres pares a aprovação da propositura. 
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