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O Vereador signatfio. no uso de suas atribüções legais e na forma regimental em

vigor. vem aúavés deste expressar VOTo DE APLAUSO f, CONGRATULAÇÔES ao COLÉGIO

DIOCESANO PADRE ANCHIETA, em reconhecimento dos seus rclevantes serviços prestados em

prol da educaçâo do município de Limoeiro do Norte.

Por isto que de forma contínua vem contribuindo com a educação desta cidade, do

vale do Jaguaribe e do inlerior do estado do Ceará é que saúdo pelos seus 80 anos em forma de Voto de

Aplauso, refletindo o rccoúecimento e a gratidão que este Poder Legislativo tem a referida instituição

de ensino.

Ante o exposto, ouvido o plenário. e atendidas as formalidades regimentais,

requeremos que conste na ata desta Sessão Ordinária VOTO DE CONGRATULAÇÔES E

APLAUSO, enviando cópia da present€ propositura ao COLEGIO DIOCESANO PADRT

ANCHIETA.

Atenciosamente

HÉUO HERBSTER OTIVEIRA BASTOS

Vereador - PSD

PROTOCOLO
llin,.liA :'i,l. Llrn0etr0 do Ài9íe
pRcTOcoLc N"-o.§o

0I l.lAR. 2023

'rlràic.'ÍÔ:0t

Ao

Exmo. Sr.

DARLYSON DE LIMA MENDES

Presidente da Câmara Municipal
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Rua cel. Malveira 2266 - Centro - [imoeiro do Norte/CE - Tel.: (88] 3423-4L4O
CNPr 01.836.913/0001-05 - CEP: 62930-000 - Email:camara_limoeiÍo@hotmail.com

L-;--;-



Estado do Ceará

Câtnara Municipal de Umoeirc do Nofie
Dialogo, Compromisso e Trabalho

Histórico:

O Colégio Diocesano Pe. Anchieta surgiu num dos momentos mais
importantes na história de Limoeiro: os anos 1940. No início dessa década,
grandes transformações sociais e econômicas elevaram o nosso acanhado
núcleo urbano a uma posição de destaque no Ceará, A vinda de D. Aureliano,
após a instalação da sede do bispado, descortinou as potencialidades locais e
abriu perspectivas antes inimagináveis para o nosso desênvolvimênto.

O Coléglo Dlocesano fol um exêmplo desse progresso e, ao mêsmo tempo, um
de seus mais poderosos catalisadores. De suas salas de aula saiÍia a

intelectualidade ? a princípio exclusivamente masculína ? que iria
desempenhar as mais relevantes funções na sociedade. A fama de escola de
alto nível cruzaria as fronteiras do Estado e atrairia alunos de várias paÉes do
Nordeste.

Fundado em 1942, como resultado do esforço do então Pe. Misael Alves de
Sousa, o Colégio Diocesano iniciou suas aulas no dia 29 de março daquele
ano. A pedra fundamental havia sido lançada nos começos de 1940, depois que
D. Aureliano reunira a elite com o objetivo de arrecadar fundos que custeassem
a obra de infraestrutuÍa. A partir desse primeiro encontro, a idéia de um novo
centro educacional logo entusiasmou o povo e as açõês de quinhentos mil réis
foram sendo adquiridas tanto por poderosos quanto por cidadãos de modestos
recursos. No final, a vultosa quantia de quatrocentos contos de réis foi
arrecadada e as obras deslancharam.

O Diocesano enfrentou muitos altos e baixos nos primeiros tempos. Seu
primeiro diretor foi o Pe. Aluísio de Castro Filgueiras, seguido pelo Pe. Heitor
de Matos Montenegro, pelo Pe. José Mauro Ramalho Alarcon e Santiago, que
foi sucedido durantê breve tempo pelo Pe. Francisco Cabral de Amorim. A
maior dificuldade encontrada por esses gêstores era justamente a formação de
um bom corpo docente, pois, embora a cidade tivesse gente Íormada, de
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grande nível, essas pessoas não possuíam a documentação exigida pelo MEC
para lecionarem.

Em 1952, o Pe. Francisco de Assis Pitombêira assume a direção do Colégio
Diocesano. Com apenas vinte e quatÍo anos, recém-saído do seminário,
começava ali uma história de liderança que se estenderia pelos sessenta anos
seguintes, ou seja, até o presente momento. Poucos gestorês, no mundo,
ficaram por tantos anos, sem interrupção, à frente de uma mêsma instituição.

Ao longo de seu caminho como diretor, o Pe. Pitombeira guiou o Colégio
Diocesano poÍ suas maiores conquistas. O Colégio se tornou conhecido em
todo o Estado e, à medida que seus alunos galgavam os mais altos degraus da
vida profissional pelo Brasil, essa fama se alargou por outros rincões do país.

O Colégio chega a esse aniversário revitalizado, atualizado, sendo ainda um
campeão em aprovações em vestibulares e, também, um nicho de formação de
seres humanos dignos, éticos e comprometidos com os destinos do Brasil.
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H LIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS

Vereador - PSD
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