
Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 

MOÇÃO Nº 097/2019 

 

Aos Senhores Vereadores,  

 

Apresento à Mesa, após ouvido o douto Plenário, obedecidas as 

formalidades legais, Moção de Congratulações e Louvor aos profissionais da 

Educação Pública Municipal de Jaguariúna, tendo em vista os resultados alcançados 

em levantamento realizado pelo INDSAT (Indicadores de Satisfação dos Serviços 

Públicos) em que esse serviço foi avaliado como “ótimo” ou “bom” por 69% dos 

entrevistados, classificando-se com “Alto Grau de Satisfação”. O resultado mencionado é 

referente ao 2º trimestre e foi divulgado no último dia 1º de outubro pelo INDSAT.  

O levantamento acontece a cada três meses e, ao todo, 400 pessoas 

são entrevistadas na cidade. A área de Educação de Jaguariúna recebe índices 

satisfatórios na avaliação desde o início de 2017.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O INDSAT realiza pesquisas nas 15 maiores cidades da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC). Ao todo, 16 setores são analisados e a Educação 

está entre os sete melhores serviços avaliados em Jaguariúna. 

A partir dos critérios avaliativos de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, 

o INDSAT utiliza uma metodologia exclusiva de classificação para calcular o índice de 

satisfação, segundo a opinião dos moradores da cidade.  

O levantamento destacado na Moção mostrou que pessoas com idades 

entre 31 e 50 anos são as mais satisfeitas com a Educação Pública Municipal de 

Jaguariúna. Quando a escolaridade dos entrevistados é levada em conta, a satisfação é 

maior entre pessoas com Ensino Superior. Do total, 25% disseram que a área 

educacional da cidade está “regular” e a reprovação é de 6%. 

Diante do exposto, justifico o reconhecimento da Moção de 

Congratulações e Louvor aos profissionais da Educação Pública Municipal de 

Jaguariúna. Deliberado favoravelmente, seja encaminhada cópia à Secretaria Municipal 

de Educação de Jaguariúna.  

Gabinete da Ver.Cássia Murer Montagner, 04 de Outubro de 2019. 

As.) VEREDORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 08 de outubro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 09 de outubro de 2019. 
 

 

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 
Presidente 


