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REQUERIMENTO iv: 1808 

ASSUNTO INFORMAÇÕES AO,, PREFEITO 

SOBRE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO 

VILA HORTÊNCIA 

Considerando que o ad 61, incisos II e XXIV da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamerite 

ao Prefeito exercer a direção superior da Administração Publica Municipal e 

,resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe 

forem dirigidos 

Considerando que o ad 140, incisos til, da Lei 

Orgânica do Municipio de Sorocaba informa que a Administração Municipal 

manterá atendimento em creche de pre-escola as crianças de O a 6 anos de 
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idade, promovendo suas instalações e regulamentando seu funcionamento, 

sempre com participação e fiscalização da comunidade. 	

Y  
Considerando que Secretaria da Educação (Sedu) 

responde pelo fornecimento de, vagas em pré-escola e creches. 

Considerando que o art. 7°, inciso XXV, da 

Constituição Federal determina que são direitos dos trabalhadores urbanos a 

assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) 

anos de idade em creches e pré escolas. 

Considerando que o art. 208, inciso 1, da 

Constituição Federal determina que érdever do Estado a educação e será 

efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré escola, as 

crianças até 5 (cinco) anos de idade. 

Considerando que a CONVENÇÃO SOBRE -OS 

DIREITOS DA CRIANÇA (1989), Adotada pela Resolução L.44 (XLIV) da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20.11.1989 - ratificada pelo Brasil 

em 24.09 1990, assegura noart 18, número 3 que os Estados-partes tomarão 

todas as medidas apropriadas para assegurar que as crianças, cujos pais 

trabalhem, tenham o direito de beneficiar-se de serviços de assistência social e 

creches a que fazem jus. 
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Considerando que as imediações da Vila Hortência, 

com população de mais de cento e cinquenta mil habitant&s, ha somente cinco 

dreches Municipais, totalizando 30 mil munícipes por creche 

- 	Considerando que o Bairro Vila Hortencia e & ponto 

central de vários bairros lindeiros, como referencial, subindo a Av. Nogueira 

Padilha, em seu lado direito 'ternos: Parada do Alto, Vila Assis, Barcelona, 

Pinheiros, Colorau, entre outros Do lado esquerdo, temos Jd Prestes de 

Barros, Jd Gonçalves, Jd Rosália Alcoléja, Vila Haro, Jd Do Sol, Jd Das 

Estrelas, Jd Bandeirantes, Jd Gramados, Parque 3 Meninos, Jd Piratininga 

entre outros- 

Considerando que no bairro da Vila Hortência não ha 

nenhuma' creche, obrigando os moradores dd bairro a se deslocarem para 

outras regiões - 

Considerando que diversos munícipes têm 

reclamado quanto à inexistência de creches no Bairro da Vila Hortência 

Considerando que o Chefe do Poder executivo 

Municipal assinou um convênio para a construção de 8 creches na cidade de 

Sorocaba, através da Secretaria de Estado da Educação e do Desenvolvimento 

Social, programa Creche-Escola.  
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Considerando que este Vereador e membro da 

Comissão de Educação, Saúde Pública e Juventude desta Câmara Múnicipal 

de Sorocaba 5. 

REQUEIRO a Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

Excelerttssimo Senhor Prefeito Municipal, solictando nos informar ,  o que 

segue 

1) A Municipalidade tem conhecimento da carência de 

creches no Bairro da Vila Hortência 9  

2) A municipalidade tem algum projeto para construção 

de uma nova creche no Bairro da Vila Hortência 2  Se positivo, onde e quando? 

Se negativo, por quê? 

- 	3) Seria possível o Bairro Vila Hortência ser 

contemplado com a construção de uma creche, através do Programa Estadual 

Creche Escola' Sê positivo, quando será efetivada a obra e em qual local? 

5/5 30 de- Sto de 2013 

Femando 
 

Vereador 
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