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MOÇÃO Nº 047 /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.  

 Jaguariúna vem dando bons exemplos neste momento de maior crise 

que enfrentamos e a Educação é um destaque para isto. Sabemos o quanto a 

Pandemia afetou os lares brasileiros principalmente em suas estruturas mais 

essenciais de sobrevivência e a alimentação é talvez  a mais essencial. 

 As escolas são referência de aprendizado e formação, mas não 

podemos esquecer que muitas crianças e jovens tem na merenda escolar a principal 

fonte de alimentação balanceada do dia. Quando as aulas foram interrompidas por 

causa da COVID e o distanciamento social tornou-se obrigatório, foi criado o projeto 

“MINHA MERENDA EM CASA”, gerido pela Secretaria Municipal de Educação e 

desenvolvido pelos valorosos servidores daquela entidade governamental. 

 Os esforços foram muitos, envolvendo a Equipe Gestora da 

Secretaria Municipal de Educação, o Departamento de Alimentação Escolar, Diretores, 

Coordenadores, Professores e principalmente as nossas dedicadas merendeiras 

(Agentes de Alimentação Escolar), que dedicaram seu trabalho para dar conforto 

alimentar as famílias que mais precisam. 

 O Projeto esta sendo um sucesso, pois diariamente são fornecidas 

“marmitex” as famílias que tem filhos matriculados na rede pública municipal de 

educação, além de um “kit” de legumes, verduras e frutas uma vez por semana, 

sempre focados nos princípios nutricionais balanceados. A estrutura é muito grande e 

o resultado muito satisfatório, pois no maior momento de crise em saúde pública as 

ações governamentais planejadas nos ajudam a enfrentar e minimizar os efeitos 

deletérios desta Pandemia. 
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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 “Minha Merenda em Casa” 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, Departamento de Alimentação Escolar, Nutricionistas, 

Agentes de Alimentação Escolar (Merendeiras) 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 

Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna 

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 
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