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MOÇÃO Nº 046/2020 

Senhores Vereadores 

 
 

 Vivemos um momento de crise em saúde pública gerado pela Pandemia 

do Coronavirus – COVID 19, que atingiu todo o mundo e modificou toda a estrutura da 

sociedade. 

 Entretanto a Educação de Jaguariúna vem com idéias inovadoras e 

pioneiras dando diversos exemplos de como podemos enfrentar este distanciamento social 

obrigatório sem que o trabalho seja interrompido.  

 Exemplo disto foi a criação do Projeto “ESCOLA NA TV”, parceria 

realizada pela Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria de Educação com a única TV 

aberta do Município, TV Artes, levando as aulas a toda comunidade escolar por meio da 

televisão. 

 Este trabalho envolve diversos profissionais dedicados da Educação de 

Jaguariúna como Diretores, Coordenadores Pedagógicos, Professores e Equipe Gestora da 

Secretaria de Educação. Toda boa orquestra depende de bons músicos e bom maestro, 

sendo que a Administração Municipal não mediu esforços para levar o conhecimento a cada 

casa de Jaguariúna, demonstrando assim porque a Educação de Jaguariúna é a primeira 

colocada na Região Metropolitana de Campinas. 

 Todos nós buscamos o “Novo Normal” para que a vida volte ao seu ritmo 

durante a após esta Pandemia que afetou todo o mundo e suas estruturas, além de ceifar 

vidas, mas que encontrou bons exemplos como este de Jaguariúna para vencer este inimigo 

invisível e poder promover uma Educação de qualidade. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, depois de dispensar às formas 

de praxe e ouvir o Plenário, Moção de Congratulações e Louvor aos responsáveis e 

atuantes no Projeto “Escola na TV” idealizado e realizado pela Administração 

Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna. 

Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Gustavo Reis, a Secretária Municipal de 

Educação Cristina Catão e a todos os profissionais diretamente envolvidos neste importante 

projeto. 

Gabinete da Presidência, 31 de agosto de 2020. 

As.) VEREDOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidência da Câmara Municipal 

Cópia conforme o original apresentado em Sessão Ordinária de 01 de 

setembro corrente, nesta Casa de Leis. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 02 de setembro de 2020. 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DECAMARGO 

Presidente 

 


