
INDICAÇÃO N° 09/2021
AUTORIA:  VEREADORES  SIMONE  SOSSAI  E  PEDRO  ANTONIO  RIBEIRO  DA  SILVA
ASSUNTO:  Construção de uma Creche com as seguintes especificações: a) localização em
área  do  Bairro  Paquetá;  b)  Finalidade:  atendimento  de  crianças  residentes  nos  Bairros
Paquetá, Ouro Verde, CEDIN, Jaqueira e Francisqueto, no formato de projeto anexo.

 Os  Vereadores  que  subscrevem  a  presente,  considerando  a  relevância  das
reivindicações que recebeu da população do Bairro Paquetá,  na Sede deste Município,  na
forma regimental INDICAM à Mesa que, após ouvido o Plenário, seja oficiado o Chefe do Poder
Executivo Municipal no sentido de determinar ao órgão competente da Prefeitura Municipal a
construção de uma creche com as seguintes especificações: 

a) localização em área do Bairro Jardim Paquetá; 

b) Finalidade: atendimento de crianças residentes nos Bairros Jardim Paquetá,
Ouro Verde, CEDIN, Jaqueira e Francisqueto, no formato de projeto anexo.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição atende aos anseios dos bairros Conjunto Residencial Jardim Paquetá,
Ouro Verde, CEDIN, Jaqueira e Francisqueto.

Em anexo,  trazemos  um memorial  com as  diretrizes  e  especificações  para  construção  da
Creche  sugerida,  e  ainda  levantamentos  preliminares  do  número  de  crianças  a  serem
atendidas e outras informações.

Acreditam os autores, que é possível atender aos termos da presente com a utilização de
recursos federais destinados aos programas específicos, e, ainda, buscar firmar parcerias com
a iniciativa privada para financiar o custo dessa obra tão relevante para a assistência das mães
que necessitam de um espaço digno para deixar seus filhos enquanto trabalham.

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, 18 de fevereiro de 2021.

SIMONE SOSSAI
Vereadora

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador
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ANEXO ÚNICO

INDICAÇÃO N 09/2021

Diretrizes Projeto de Construção de uma creche no Bairro Jardim Paquetá

1. Localização: Terreno do Bairro Jardim Paquetá 
2. Finalidade: atendimento de crianças residentes nos Bairros Paquetá, Ouro 

Verde, CEDIN, Jaqueira e Francisqueto.
3. Características e demandas do público a ser atendido:

a)Total de Residências - 1.642

b)Total de Moradores - 4.194

c)Total de crianças menores de 1 ano - 44

d) Distribuição por faixa etária de idades de crianças: 

 Menores de 1 ano – 44;

 1 ano – 72;

 2 anos – 69;

 3 anos – 90;

 4 anos – 82;

    TOTAL: 357 crianças.  

e) Justificação 

A obra  sugerida  permitirá  o  acolhimento  às referidas  crianças,  para  que  as  mães
possam comparecer regulamente a seus trabalhos com a certeza  de que seus filhos
estarão  bem  cuidados.  Especialmente,  evitará  evasão  escolar  daquelas  crianças
maiores, para cuidar dos irmãos em época de colheita de café.

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, 18 de fevereiro de 2021.

SIMONE SOSSAI
 Vereadora

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador
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