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REQUERIMENTO Nº 0196/2018

Em São Pedro da Aldeia, 19 de Dezembro
de 2018

Ao Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
REQUER A PRESENTE MOÇÃO DE APLAUSOS AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR FROEBEL DEFANTI LOURENÇO
LOPES - DIRETOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO
FRANCISCO DE ASSIS PELOS RELEVANTES SERVIÇOS
PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA RJ.
A Vereadora subscrita nesta Casa de Leis, com assento na Bancada do MDB, depois de
cumpridas as formalidades de praxe, REQUER que submeta ao Soberano Plenário deste Poder
Legislativo a presente MOÇÃO DE APLAUSOS ao Ilustríssimo Senhor FROEBEL DEFANTI
LOURENÇO LOPES - DIRETOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS pelos
relevantes serviços prestados ao Município de São Pedro da Aldeia - RJ.
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JUSTIFICATIVA
A vida do professor Froebel é marcada por lutas, dificuldades e conquistas. Começou
a estudar muito cedo em escolas religiosas como a Escola Santa Rita e a Escola Sagrado
Coração de Jesus, passando logo a estudar em escolas públicas de Cabo Frio. Por um
tempo deixou os estudos de lado e tinha um sonho de comprar um barco de pesca e ser
pescador. Sua mãe sempre o incentivou a estudar e acreditava que havia um grande
potencial dentro dele e que serviria para ajudar à fazer a diferença na vida dos outros. Foi
ela mesma quem o incentivou a cursar a faculdade de matemática, porém, apesar da grande
desenvoltura com cálculos matemáticos, o mesmo não se identificou e acabou
abandonando. Desde os doze anos de idade já vendia salgados na praia, trabalhou 15 anos
com seu pai em um abatedouro matando frangos, trabalhou de madrugada na Sal Cisne
como empacotador e como motoboy da antiga Cerj no município de São Pedro da Aldeia.
Após quatro anos de idas e vindas todos os dias para Silva Jardim à noite, concluiu o curso
de Pedagogia, casou-se com a aldeense Márcia Valéria com quem teve uma filha e logo
fora chamado no concurso público do mesmo município para trabalhar como professor na
Escola Municipal São Francisco de Assis. Lá encontrou uma comunidade de crianças
carentes e trabalhou durante dois anos como professor, sendo convidado pelo então
secretário municipal de educação da época Evaldo de Souza Bitencourt, a assumir a função
no ano de 2006 de diretor escolar, onde permanece por doze anos, realizando um trabalho
responsável e comprometido com o público, não conhecendo outra unidade escolar da rede,
diga-se, um verdadeiro casamento pedagógico, mas que frutificou e trouxeram grandes
resultados, já que muitas vidas foram transformadas e muitos amigos foram conquistados.
Ao findar de 2018 ficamos tristes e felizes ao mesmo tempo, pois o nosso amigo e
irmão Froebel ao final deste ano foi convocado pelo concurso de Cabo Frio para lecionar.
Tristes por perdermos um homem que tornou viável uma educação de qualidade para uma
das comunidades mais carentes de São Pedro da Aldeia e felizes por sabermos que teremos
ele sempre ao nosso lado alfabetizando e ensinando os pequeninos da Aldeia, instruindo-os
sempre no melhor caminho. Froebel deixa seu legado de gestão administrativa, baseada nos
princípios de justiça, sabedoria e prosperidade, retornando às suas raízes pedagógicas,
retornando a lecionar e distribuindo fé, esperança e motivação àqueles que mais precisam.
Ao homenagear esse Profissional, estamos reconhecendo a importância de seus
serviços prestados a sociedade, transmitindo ao homenageado meu respeito e admiração
através da presente MOÇÃO DE APLAUSOS, na expectativa que servirá de estimulo para
a continuidade do excelente trabalho desenvolvido que se traduz em comprometimento
com a nossa população.

Sala das Sessões, em 19 de Dezembro de 2018.
BEATRIZ SOARES GOMES LEITE
Vereador(a) - Autor(a)
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