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MOçÃO No

Os Vereadores SUBSCRITCIRES, no uso de

suas prerroga.tivas parl;amentares, etc.

Pr>+aU"à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas

as formalidades regimentais, a presente MOçÃO DE APLAUSOS, ao

Senhor ADERVAL MORRETI, Presideate da FUI§EC - Fundação Municipal
de tducação e cultura, a Prof." Dr." §Âf,IIRA AUBAR LII§§, Dlretora Geral e
pedagógica, ao §enhor FABIO DOS REIS VICEIIIZI, Diretor txecutlvo, bem como
a todá ãquipe de proÍissiorais eatre coordenadotes, professores, funcioaárlos e
alunos, pela grandiosa conquista em obter a autoriz,ação para tornar â nossâ
querida FUNBC em Centro Universitário.

No último día 07 de março de 2018, em reuniáo ordinária o

Conselho Estadual de Educação emitiu pâ.recer Íinal, autorizando a transformação
da FUNEC em Centro Universitário. Criada em marÇo de t976, a FUNEC sempre se

destacou pela qualidade no ensino e, sempre pautada por excelentes administraçÕes
galgou ótimos resultados e solidiÍicou-se como uma instituição imprescindíve1 pâra o
desenvolvimento de nosso municipio.

A nobre conquista é sem duvidas um passo importante para
raüficar a posição de destaque que a FUNEC representa no cenário educacional no
âmbito nacional. Muito nos orgulha em saber que umâ instituição como a FUNEC,
tem em seu quadro de Diretores pessoas realmente comprometidas e capacitadas.

A transformação em Centro Universitário possibilitará a FUNEC
abrir ceminhos para e4pansão pedagógica. Como Centro Universitário a instituiçáo
ganhará mais independência acadêmica e poderâ criar suas políticas e diretrizes
curriculares, alem de poder ofertar novos serviços e produtos inerentes a uma
instituiçáo de ensino superior, inclusive implantar o tão sonhado curso de Medicina.

Tudo isso vem nos mostrar o quão importante foram às horas
despendidas com afinco e dedicação de todos os envolvidos neste projeto,
salientando que esta iniciativa deu-se durante a gestáo do Prefeito ADTMIR
MASCHIO, quando ocupava o cargo de Presidente da FUNEC. Somos conhecedores
desses empenhos e âpesâr de ser oobrtgação de fazef o melhor sempre pela
FUNEC, sabemos que todos os envolvidos com essâ instituição dedicam-se
exúemamente ao seu máximo para obterem resultados surpreendentes.

ísto posto, esse kgislativo aplaude o senhor AITERVAL

UORRETI, Presidente da tr.U!ÍEC - tr\rndaÉo Municipal de Educação e Cultura,
a Prof.' Dr.' §ÂIIIRA AItrBAR Lr!5§, Dlretora Geral e ao §enhor

conquista,FABIO DOS REIS \IICEI§ZI, Diretor Execrrtivo,
encQmios
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Qrr" cópta da presente propositura scJa endereçada ao3

homenageadoc, bem como a toda equlpe de profissionais entre coordenadoÍes,
prcfessorcc, funcionários e aluaos que de sobremaneira contrlbuíram com esta
conquista.
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