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SENHOR PRESIDENTE e colegas Vereadores,      

    

  A Secretaria Municipal de Educação, através de sua Secretária, 

Diretores, Coordenadores, Professores, Funcionários Colaboradores e 

Alunos, resgataram toda história de nosso Município, através de trabalhos 

e pesquisas com todos os nossos alunos da rede municipal. 

 

  A “VI MOSTRA PEDAGÓGICA”, ocorreu nos dia 20, 21 e 22 

de março do corrente ano, demonstrando mais uma vez o compromisso de 

todos com a Educação, ampliando conhecimentos e oferendo aos alunos 

possibilidades diversas de aprendizagem. 

 

  Ademais, a referida mostra pedagógica proporcionou à todas as 

famílias dumonenses dias de intenso entretenimento, pois além de todos os 

trabalhos desenvolvidos, nossos alunos abrilhantavam as noites da mostra 

pedagógica com apresentações maravilhosas, coordenadas pela equipe da 

educação. 

 

  Dessa forma, parabenizo a todos os idealizadores dessa mostra, 

que encantou e proporcionou desde o saudosismo, o entretenimento até o 

enriquecimento de informações e conhecimentos a todos que visitaram. 

 

  Por isso, depois de ouvido o Soberano Plenário e atendidas as 

formalidades regimentais, REQUEIRO que fique constando na Ata desta 

presente Sessão Legislativa, Moção de Aplausos, Parabéns e 

Congratulações a Secretaria Municipal de Educação Municipal, através da  

 

E M E N T A 

Aplausos, Parabéns e Congratulações  á Secretaria Municipal da Educação de 

Dumont, através da Secretária Municipal , Diretoras,  Coordenadoras,  

Professores, Funcionários colaboradores e Alunos, pelo excelente trabalho 

realizado na “VI MOSTRA PEDAGÓGICA” ,  em comemoração ao aniversário  

de “50 ANOS”  de nossa Dumont.    



 

 

Secretária Municipal de Educação, Diretores, Coordenadores, Professores, 

Funcionários Colaboradores e Alunos. 

 

  Trata-se de uma simples homenagem, mas feita de coração e de 

um merecimento inquestionável! 

       Sinto um orgulho imenso de todos vocês. 

    

Que cópia desta seja enviada á Secretaria da Educação e ás Diretoras das Escolas 
Municipais, para que se dê conhecimento a todos os homenageados.  

      

Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 26 de Março de 2.015.  

 

 
 

 

EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO 

=Eduardinho Lorenzato= 

=VEREADOR= (PMDB) 


