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MOÇÃO Nº 018/2017 
    
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ou-

vido o Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS a Assessora Pe-
dagógica e Administrativa Educacional, Sra. CREUSA MARIA 
BERBEL LIRIO RONDINA , destacando seu brilhantismo, eficiência e 
dinamismo na condução dos trabalhos educacionais/pedagógicos do nos-
so município. 

De início ressaltamos a capacidade adminis-
trativa da homenageada que não poupa esforços no desempenho de suas 
funções, numa busca constante de benefícios e melhorias para a educa-
ção das crianças e jovens do nosso município, trabalhando com afinco e 
determinação, tratando alunos, professores e funcionários com imparcia-
lidade, disciplina e razoabilidade, gerenciando atividades e planejando 
projetos e programas educacionais sempre tendo suas atribuições nortea-
das pela ética e pelos princípios morais. 

A frente da Assessoria Pedagógica e de Ad-
ministração Educacional, a Sra. Creusa Maria Berbel Lirio Rondina ini-
ciou sua carreira de sucesso no serviço público municipal em 01 de no-
vembro de 1982. Após alguns anos, já em 1992 foi nomeada Professora 
de Educação Básica, atuando em salas de aulas até o ano 1999, quando 
passou a atuar como Coordenadora Pedagógica da Educação, função que 
exerce até os dias atuais apesar das mudanças de nomenclatura, tendo 
suas atividades pautadas sempre pelo bom senso e coerência. 
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Vale ainda ressaltar sua atuação incessante na 
qualificação dos professores e na busca de valorização do Magistério 
Municipal. Aliada a Administração Municipal buscou recursos para a 
construção da creche escola existente em nosso município e continua 
perseverante na luta para que a mesma volte a abrigar nossas crianças 
novamente. Recentemente foi protagonista de mais uma conquista rele-
vante, pois o município conta hoje com uma cozinha piloto totalmente 
estruturada e em pleno funcionamento, centralizando o consumo e favo-
recendo sobremaneira o controle e economia dos gastos com merenda 
escolar. 

Parabéns a Sra. Creusa Maria Berbel Lirio 
Rondina, pelo empenho e dedicação incansáveis no desempenho de suas 
funções. Desde já agradeço e aproveito o ensejo para reiterar nosso pro-
testo da mais alta estima e distinta consideração. 

Do teor desta, dê-se ciência a homenageada.  

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 12 de abril de 2017 
 
______________________ 
 JOÃO CARLOS PONSO  

 - Vereador - 
 

 
 


