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Moção de congratulações nº 37/2018
Senhor Presidente
Senhores Vereadores
O vereador Odair Augusto Coelho entregou a moção de congratulações, parabenizando a
Secretaria Municipal de Educação que atua na rede municipal, pelo belíssimo trabalho junto a todos
educadores e demais parceiros do setor da Educação neste município pela excelente notícia publicada
REVISTA EXAME. Apesar do bom desempenho de nossa cidade, a média nacional não está bem, a
nível mundial. Conforme a avaliação FIRJAM, o Brasil teve o pior crescimento de desenvolvimento em
Educação nos últimos dez anos.
A notícia chegou em nossa cidade muito bem recepcionada por toda população e gestores
municipais, pois entre as 5mil e 500 cidades brasileiras, onze destas têm algo em comum: excelentes
indicadores em educação e NOVA GUATAPORANGA, está entre as 11. O resultado é do
Sistema FIRJAN que é uma organização privada e sem fins lucrativos, com mais de 7.500 empresas
associadas. Sua missão é “promover competitividade empresarial, educação e qualidade de vida do
trabalhador da indústria e de toda a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável nos
estados. A FIRJAN focou o Desenvolvimento Municipal (IFDM), que analisou o desempenho dos
municípios, em 2016, em indicadores como atendimento à educação infantil, a formação docente de
nível no ensino superior a taxa de distorção idade-série zerada e o índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) no ensino fundamental (EF), nota 7, sendo a meta prevista de 6.3. As notas
equivalentes nesta somatória varia de 0 pontos a 1: quanto maior o número, melhor é o desempenho
da cidade.
Com a nota máxima no setor educacional, dividem o pódio 11 municípios paulistas; Marília,
Taguaí, Gabriel Monteiro, Birigui, Santa fé do Sul, Sebastianópolis do Sul, Fartura, Junqueirópolis,
Aspásia, Santa Salete e Nova Guataporanga.
Para os parlamentares, os dados obtidos pelo setor educacional refletem uma gestão eficiente
com planejamento eficaz dos recursos financeiros e humanos, que remete ao comprometimento dos
professores, gestores, coordenadores, enfim a GESTÃO legislativa, executiva e a atuação da equipe
da Secretaria Municipal de Educação, que incluem os alunos, família e comunidade, para conquistar o
sucesso atingido no ano de 2016. Acreditamos que tudo isso é resultado de investimento em políticas
públicas que colocam a educação como prioridade em nosso município. O Sistema FIRJAN é uma
organização privada e sem fins lucrativos, com mais de 7.500 empresas associadas. Sua
missão é “promover competitividade empresarial, educação e qualidade de vida do
trabalhador da indústria e de toda a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável, por isso Parabenizamos a todos da Rede Municipal de Educação, que contribuíram por

essa conquista ressalta Odair.
O Vereador Odair destacou o trabalho desenvolvido pelos profissionais e demais pessoas que
contribuem direta ou indiretamente com o fortalecimento da educação municipal. Estamos à frente de
muitos municípios no quesito educação. Isso se deve ao envolvimento de todos agentes políticos,

Câmara Municipal - Nova Guataporanga-sp
CNPJ. 53.307.112/0001-56

Rua Brasil, nº 38– Centro - CEP. 17950-000 – Fone: (18) 3856.1231
Email: camaraguata@abcrede.com.br

professores, pais, enfim a sociedade. Que possamos continuar avançando e evoluindo para que
nossos índices estejam no mesmo patamar dos países de primeiro mundo, onde o conhecimento é
chave para o progresso finaliza o vereador, do poder legislativo.
Requeremos ainda, que sejam enviadas cópias dessa Moção a todos os membros da Rede
Municipal de Educação: Escola Municipal "Criança Esperança", Creche Municipal "Criança Feliz",
transporte da Educação e o setor da Cozinha Piloto.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, 03 de agosto de 2018.
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