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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Olávo de Carvalho nasceu em Campinas, São Paulo, no dia 26 de abril de 1947. Foi articulista dos jornais
Folha de São Paulo, O Globo e da revista Bravo, bem como escritor e editor do jornal online Mídia sem
Máscara. Optou, em contraponto às atividades jornalísticas, pelo estudo da filosofia de forma autodidata.
Estudou religiões comparadas, astrologia tradicional, astrológica própria e astrocaracterologia, ministrando
cursos de extensão e aulas semanais.
Em fevereiro de 1977 começou a colaborar na Folha de S.Paulo (no caderno literário "Folhetim"), colunista
do jornais O Globo, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo, Zero Hora, dentre outros, escrevendo, até o ano de
2016, para o Diário do Comércio (veículo de propriedade da Associação Comercial de São Paulo) na coluna
"Mundo Real”.
Em 1979, fundou na cidade de São Paulo, a Escola Júpiter, juntamente com Antônio Carlos "Bola" Harres e
Mary Lou Simonsen, a escola organizava seminários, eventos e palestras tais como o Pequeno Seminário de
Astrologia (fevereiro de 1979) e o Segundo Seminário de Astrologia (setembro de 1979). Já, na década de
1980, foi premiado pela Universidade de Alazar e pelo Reino da Arábia Saudita por uma obra sobre o profeta
Maomé.
Em 1996, publicou O imbecil coletivo: atualidades inculturais brasileiras, no qual criticou duramente o
meio cultural e intelectual brasileiro. A obra recebeu elogios do jornalista Paulo Francis e do economista
Roberto Campos, que classificou Olavo como "filósofo de grande erudição".
Em 2013 publicou O Mínimo que Você Precisa Saber para não Ser um Idiota. O livro é um apanhado de 193
artigos escritos por ele de 1997 até 2013, ano em que foi lançado, e vendeu algo próximo de 320 mil
exemplares, recebendo elogios dos jornalistas Carlos Ramalhete, Euler de França Belém, Paulo Briguet e
Reinaldo Azevedo, da Folha de São Paulo e do Padre Paulo Ricardo.
Em 2015, iniciou seu canal no YouTube intitulado com seu nome com aproximadamente 800 mil inscritos e
pelo menos 43 milhões de visualizações, bem como nas redes socias era acompanhado por mais de 600 mil
seguidores.
Dito isso, Carvalho tornou-se um dos principais difusores de ideias do Brasil, sendo um grande crítico do
pensamento coletivo nacional, orientado sobretudo para a autodefinição da especificidade, inclina-se a
supervalorizar o popular, o antropológico e o documental acima do que chama de valores supratemporais.
Diante do exposto, justifica-se a homenagem que proponho, denominando Rua Filósofo Olávo de Carvalho
o logradouro cadastrado, localizado no Bairro Santa Tereza, hoje cadastrado como Rua 4006 – Vila
Orfanotrófio I.
Ante o exposto, encaminho a presente proposição, findando o acolhimento dos nobres pares. 

PROJETO DE LEI 
Denomina Rua Filósofo Olávo de Carvalho o logradouro cadastrado como Rua 4006 – Vila
Orfanotrófio I.
Art. 1º.  Fica denominada de Filósofo Olávo de Carvalho o logradouro cadastrado, localizada no Bairro
Santa Tereza, hoje cadastrado como Rua 4006 – Vila Orfanotrófio I.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor da data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
03/05/2022, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0376505 e o código CRC 573F3480.
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