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MOção DE FELICITAçÔES NO      9rÀ-i/2020.

Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores.

Como membro deste  Poder,  signatário  da  presente, fazendo  uso das  prerrogativas que  nos
são conferilas ielo Regimento lnterno, venlo com o devido acatamento, proior que, aIÓs os trâmites
regimentais  e  com  a  necessària  aprovação  do  Soberano  Plenário,  sejam  manifestados  VOTOS  DE
FELICITAÇÕES a familia Dom Amando,  pela passagem dos 77 anos de fundação do COLÉGIO DOM
AMANDO, comemorado nesta data (14 de março).

O Colégio Dom Amando foi fundado em 14 de março de 1943, por Dom Anselmo Pietrulla
e  começou  a  funcionar com  duas  turmas  da  primeira  série  ginasial  somente  para  os  rapazes.
Esteve sob a direção dos Padres Franciscanos até  1951 , quando chegaram os quatro primeiros
lrmãos  da  Congregação  de  Santa  Cruz  a  Santarém:  Irmãos  Richard  Grejczyk,  Paul  Schaefer,
Genard Greene e Jayme Walter. No ano de 1961 , a instituição implantou o curso colegial e a partir
daí o Ginásio passou a se chamarColégio Dom Amando. Em 1967, abriu às pohas às meninasque

queriam estudar o curso de Ciências Humanas,  Biológicas ou Exatas.

Com a missão de proporcionar uma educação de excelência que promova a formação
integral do educando, tornando-o um cidadão comprometido com os princípios éticos e cristãos, o
Colégio Dom Amando, oferece a população santarena educação de referência desde o lnfantil
ao Ensino Médio.

Tradicionalmente  reconhecido  e  respeitado  pela  população  santarena  pela  qualidade  do
ensino e seriedade no desempenho de suas atividades educacionais, figurando nos últimos anos na lista
do  MEC  como  uma  das  instituições  de  ensino  com  excelente  avaliação,  através  do  ENEM  -  Exame
Nacional do Ensino Médio.

Por tudo que hoje o Colégio Dom Amando representa para o povo da região Oeste do Pará,
especialmente ao santareno, merece nossos mais sinceros votos de felicitações, iela iassagem dos 77
anos de fundação.

Que  do  inteiro  teor  desta  MOÇÂO  seja  dado  conhecimento  aos  professores,  alunos  e
funcionários, através do lr. Marcelo Praciano de Sousa, representante da Congregação de Santa Cruz
e diretor geral do educandário,

Sala das Sessões, Plenário "Benedito Magalhães", em             de mar?o de 2020.
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