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MOÇÃO Nº 113 /2017 

 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna; 

 

 

Desde criança nos perguntam: o que você vai ser quando crescer? 

Pois bem. Chega um tempo em que vamos ficando mais experientes e abandonamos 

os hábitos da vida adolescente. É a hora de pensarmos na importância de nosso 

futuro, e em nossa carreira profissional. Surge, então, uma nova visão em relação à 

carreira que escolheremos para a nossa vida. Mas será que quando decidirmos por 

uma profissão, o exercício dela nos trará felicidade e realização? Devemos fazer o que 

gostamos ou o curso da moda no momento? Na verdade, ao escolhermos uma 

carreira profissional, devemos ter em mente que só seremos bem-sucedidos se 

fizermos nossas atividades de trabalho com êxito e competência para ter uma vida 

profissional de sucesso. 

Muitas pessoas abandonam o sonho de cursar o ensino superior 

gratuito em universidades públicas por conta dos vestibulares. Outras, porém, 

dedicam-se com afinco por meio dos estudos e de anos de cursinho, e conseguem o 

que buscam. Só quem é de escola pública sabe a dificuldade de chegar ao terceiro 

ano e ser aprovado em um vestibular, uma tarefa quase impossível. 

É assim que muitos estudantes descrevem o desafio da tão sonhada 

aprovação no vestibular de uma faculdade pública. Muitos tiveram de abrir mão de 

algumas coisas em sua vida social, e, como tudo na vida não é fácil, pode ter certeza 

que a sensação de ver seu nome na lista de aprovados é inesquecível. E foi assim que 

aconteceu com alguns estudantes de escolas públicas de Jaguariúna (municipais e 

estaduais) que foram aprovados e já estão cursando a UNICAMP - Universidade 

Estadual de Campinas, uma universidade pública do Estado, considerada uma das 

melhores universidades do País e da América Latina. 

Esta Casa de Leis não poderia deixar de parabenizar a todos os 

alunos das nossas Escolas Públicas que enfrentaram um vestibular e conseguir entrar 

na UNICAMP, desejando sucesso à frente dessa nova jornada.  

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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Moção nº 113/17 

 

Diante do exposto, apresento à Mesa, após ouvido o douto Plenário, 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E LOUVOR a todos os alunos de escolas 

públicas de nosso Município que foram aprovados no vestibular e já estão 

cursando a UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, neste ano de 2017. 

Deliberado favoravelmente, seja esta moção encaminhada aos 

alunos homenageados, conforme listagem anexa. 

Secretaria da Câmara Municipal, 09 de outubro de 2017  

As.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado em Sessão Ordinária de 10 

de outubro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 11 de outubro de 2017 

 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 

 


