REQUERIMENTO
(Do Sr. Walter Pinheiro)

Requer a convocação de
Sessão Solene da Câmara dos
Deputados, para o dia 04 de abril de
2002, às 10h00 em homenagem ao
Centenário do Colégio Batista
Brasileiro

Senhor Presidente:

Representando um décimo da composição da Câmara dos
Deputados, requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 68 do
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de Sessão
Solene desta Casa para o dia 04 de abril de 2002, às 10h00 em
homenagem ao Colégio Batista Brasileiro, instalado em São Paulo,
pela passagem do centenário de sua criação.
JUSTIFICATIVA

No dia 10 de janeiro de 1902, graças a professora Anne Bagby,
começou oficialmente a organização do Colégio Batista Brasileiro
(CBB), que se tornaria, logo depois, um marco na educação de São
Paulo e do país.
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O CBB funcionou primeiramente na Alameda dos Bambus, 5,
atual Avenida Rio Branco, na Capital de São Paulo, depois foi
transferido para o Largo dos Guaianazes, atual Pça. Princesa Isabel,
onde permaneceu até 1923, quando então transferiu-se em definitivo
para o prédio próprio, onde se encontra até hoje, à Rua Dr. Homem de
Mello, 537, Perdizes.
O CBB formou e preparou para a sociedade brasileira, milhares
de jovens, dentre os quais vamos encontrar profissionais liberais,
políticos, fazendeiros, empresários, comerciantes, pastores, cientistas,
musicistas, esportistas, professores, donas de casa, engenheiros,
advogados, administradores de empresa, contadores, etc.
Seu trabalho jamais sofreu interrupção, mesmo em momentos
mais difíceis da vida nacional ou mundial, como no caso das duas
Grandes Guerras e/ou em decorrência de movimentos mais
localizados, como o que ocorreu em 1924, na Capital.
A solidariedade é uma das marcas do CBB. Ao lado disso tem
trabalhado a não discriminação, seja de raça, cor, religião etc.
Hoje, sob a direção geral do Prof. José Nemésio Machado, esta
centenária instituição mostra-se cada vez mais jovem e atuante. E
homenageá-la nesta Casa é uma forma de reconhecermos o brilhante
trabalho que realiza.

Sala das Sessões,

em fevereiro de 2002

Deputado Walter Pinheiro (PT-BA)
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