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EMENTA: Concede Medalha de Honra ao 

Mérito Dom Malan ao Colégio Diocesano 

Dom Bosco. 
 

O Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o seu Presidente 

promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan ao  

Colégio Diocesano Dom Bosco. 

  

Art. 2º - A homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal pelos 

relevantes serviços prestados  nas áreas educacional, religiosa e social, no município de 

Petrolina há 95 anos. 

 

Art. 3º - A Câmara Municipal de comum acordo com a direção do Colégio, marcará a 

data  para outorga da homenagem. 

 

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Excelências, 

 

Apresento-lhes este Projeto de Decreto Legislativo com o intuito de conceder a Medalha 

Dom Malan ao Colégio Diocesano Dom Bosco, na celebração dos seus 95 anos de 

fundação. 

 

O Colégio Diocesano Dom Bosco foi fundado por Dom Antonio Maria Malan, primeiro 

bispo diocesano de Petrolina, em 18 de outubro de 1926. Homem visionário, Dom Malan 

quis deixar dos colégios católicos, compreendendo a importância da educação na 

formação de bons cristãos e honestos cidadãos. 

 

Pelo Colégio Diocesano Dom Bosco passaram figuras ilustres, que deram uma 

importante contribuição para a sociedade petrolinense e para o Brasil, como os deputados 

Osvaldo Coelho e Geraldo Coelho.  

 

Além da Educação Básica, do Maternal ao 3º Ano do Ensino Médio, o Colégio Dom 

Bosco ainda desenvolve atividades de cunho religioso como catequese para Primeira 
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Eucaristia e Crisma, além de atividades que visam estimular, nos alunos, o sentimento de 

compaixão e solidariedade com os mais necessitados. 

 

Como ex-aluno da instituição educativa diocesana e tendo como referência a atuação da 

minha tia Teresinha Teixeira Coelho, que colaborou por quase 40 anos como diretora, 

sinto-me na obrigação e na responsabilidade de conceder a Medalha Dom Malan à ilustre 

instituição de ensino, pela valorosa colaboração ofertada em favor da sociedade. Os 

petrolinenses sabem da importância do Dom Bosco no desenvolvimento da nossa região 

e nós, vereadores de Petrolina, devemos prestar esse preito de gratidão a tantos que 

fizeram e fazem a sua história. 

 

Pelos relevantes serviços prestados a Petrolina desde 1926, peço aos Excelentíssimos 

Vereadores que este Projeto de Decreto Legislativo seja apreciado e aprovado como 

reconhecimento do trabalho de todos os que compõem o Colégio Dom Bosco, cuja 

contribuição continua beneficiando centenas de crianças, adolescentes e jovens em nossa 

cidade e no Vale do São Francisco.  

 

 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Rodrigo Teixeira Araújo 
Vereador 
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