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MOÇÃO Nº 041/2017 
    
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido 
o Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao Excelentíssimo Prefeito Munici-
pal, Sr. FERNANDO BARBERINO  e à Secretária Municipal de Educação, 
Sra. CREUSA MARIA BERBEL LIRIO RONDINA , pela recente reativa-
ção do prédio da “EMEI Mundo Pequenino” no Parque Flamboyant. 

Destacamos aqui a competência, eficiência e di-
namismo com que os homenageados conduziram os trabalhos na busca inces-
sante de reativação desse prédio que hoje abriga nossa EMEI, enfatizando 
que desde o primeiro dia dessa nova administração, se debruçaram com afin-
co na realização desse projeto que muito representa para as futuras gerações 
do nosso município. 

Desativada desde março de 2015 pela adminis-
tração anterior, a “EMEI Mundo Pequenino” volta a funcionar contando com 
10 amplas salas de aula para atender berçário e maternais, salas de repouso, 
sala de televisão e multiuso, brinquedoteca equipada, banheiros adaptados, 
solários, pátio coberto, auditório, além de área verde com amplo parque in-
fantil. Já a área administrativa é composta por sala da direção, recepção e sala 
e professores. Possui, ainda, ampla cozinha, depósito de alimentos com en-
trada e saída dos alimentos em lugares distintos e lactário, priorizando sem-
pre o conforto e bem estar das nossas crianças. 

 

Parabéns a todos os envolvidos, pelo empenho e 
dedicação incansáveis na realização desse sonho. Desde já agradeço e apro-
veito o ensejo para reiterar nosso protesto da mais alta estima e distinta con-
sideração. 

Do teor desta, dê-se ciência aos homenageados.  

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 29 de setembro de 2017 
 
______________________ 
 JOÃO CARLOS PONSO  

 - Vereador - 


