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REQUERIMENTO N° 033/2003

0 Vereador subfirmado nesta Casa de Leis, depois de cumpridas as formalidades de praxe, 
REQUER, a esta Presidência que submeta ao Plenário deste Poder Legislativo o presente Requerimento, 
que tem por escopo consignar “MOÇÃO DE APLAUSOS” ao CNEC - COLÉGIO CENECISTA ALMIRANTE 

BARROSO.

JUSTIFICATIVA

Fundada em 18 de Julho de 1958, o Colégio Cenecista Almirante Barroso, no município d 

São Pedro da Aldeia, completa 45 anos de serviços prestados “à comunidade”.

Atualmente a escola proporciona a educação a 400 alunos matriculados nas turmas de 

Educação Infantil e Ensino Médio. As aulas são ministradas em dois turnos, onde os alunos recebem um 

ensino de qualidade, baseado na filosofia histórico-crítica, seguindo uma metodologia construtivista e 

que, por este motivo pode ser comparado aos melhores da região.

Abrigado em prédio próprio, graças a doação do terreno pelo Senhor José Rascão, o Colégio 

Cenecista Almirante Barroso foi inaugurado com a denominação de Industrial Almirante Barroso, 
funcionou anteriormente em horário noturno, nas instalações do Grupo Escolar Dr° Feliciano $odré. 
Hoje, o Colégio dispõe de 14 salas de aula, biblioteca, sala de professores, sala de direção, sala para 

administração, secretaria, sala de coordenação, cozinha, cantina e laboratório de informática.

Uma boa administração, aliada ao apoio de entidades e até de pessoas físicas, é a causa do 

desenvolvimento do colégio, que hoje tem no cargo de Diretor.Pedagógico o Professor Ivan Sampaio 

Fernandes, no de Assessor Financeiro a Sr* Valéria Pinheiro dos Santos e conta ainda que uma equipe 

de profissionais compondo o corpo técnico-pedagógico do colégio, apresentando um ensino voltado 

para a formação de cidadãos críticos e participantes das transformações sociais do seu país e do 

mundo. A professora Renata Soares Silva ocupa o cargo de Secretária. As professoras Maria Generosa 

Passos de Almeida e Luciana Gomes Negrão Lima são as Coordenadoras dos turnos da manhã e da 

tarde, respectivamente. As professoras Lucia Nogueira e Maria Valduleide Francisca são as 

Orientadoras Pedagógicas.

0 Colégio Cenecista Almirante Barroso, que foi fundado através da iniciativa dos membros 

representativos do ensino da Indústria, do Comércio, dos Transportes e da Comunidade de São Pedro 

da Aldeia, expressa seu reconhecimento à dedicação de seus fundadores e em especial ao ex-prefeito 

Rubens Arruda Câmara,
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0 Colégio Cenecista Almirante Barroso prepara suas instalações para o financiamento do 

ensino superior, graças ao empenho do Deputado Federal Alexandre Santos, São Pedro da Aldeia 

brevemente será sede de mais uma Faculdade Cenecista do Estado do Rio de Janeiro.

Na qualidade de Legislador, fico honrado de propor aos meus nobres Pares, nesta Casa de 

Leis, a presente homenagem “MOÇÃO DE APLAUSOS”.

Sala das Sessões, 05 de Agosto de 2003.
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