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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 109/18 

 

 

CONSIDERANDO que, através do Requerimento nº 270/2017, esta Vereadora questionou a 

Administração Municipal, a respeito do CMEI “Profª Cecília Fernanda Arcuri Pacheco”, no 

Jardim Tatiana, visto que, a obra da construção do prédio está concluída desde abril de 2017, 

no entanto, o CMEI ainda não está em funcionamento; 

 

CONSIDERANDO que, na oportunidade, ressaltamos a importância dessa unidade para a 

população local, devido à grande demanda por vagas naquela localidade. A resposta que 

obtivemos na época, foi que a Administração não iria medir esforços para colocar em 

funcionamento a unidade, porém não estabeleceu um prazo para o funcionamento da mesma, o 

que, recentemente, ocasionou o questionamento de populares que residem no entorno do prédio; 

e também, das mães que aguardam por uma vaga na fila de espera (todos estão apreensivos, sem 

entenderem o motivo pelo qual o CMEI ainda não está funcionando, embora o prédio esteja 

concluído há um ano); 

 

CONSIDERANDO que, no dia 06 de abril p.p, a Assessoria desta Vereadora esteve no local e 

verificou que o prédio estava sem energia elétrica. Frise-se que, mesmo sem energia elétrica 

disponível, a inauguração desse prédio ocorreu no dia 7 de dezembro de 2017, fazendo parte da 

Programação da Semana de Emancipação do Município; 

 

CONSIDERANDO que, fica difícil para esta Casa de Leis, diante de tantos impasses, ficar 

apática a essa situação lamentável, ou seja, uma obra que está finalizada há um ano, cuja 

contratação de pessoal já estava prevista, conforme se pode observar no orçamento municipal, 

ser inaugurada sem a disponibilização de energia elétrica, apenas para fazer parte de uma semana 

comemorativa, sem, no entanto, entrar em funcionamento, deixando prejudicadas as mães e 

crianças daquela região, que há tempos, anseiam pelo efetivo funcionamento da creche; 

 

CONSIDERANDO finalmente, que é necessário que o Poder Executivo explique a este Poder 

Legislativo, o fato do referido próprio, que abrigaria uma creche, estar praticamente concluído há 

um ano, ser inaugurado, mas não entrar em funcionamento. E mais, recentemente, foi divulgado 

na imprensa, que o Prefeito assinou convênio para a construção de mais uma creche, porém, não 

consegue colocar em funcionamento uma unidade já concluída, demonstrando com isso, falhas 

em sua gestão as quais precisam, urgentemente, serem sanadas, para o bem-estar da população, 

especificamente, para os residentes no Jardim Tatiana, os quais deverão ser beneficiados com a 

creche. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Por qual motivo o CMEI “Profª Cecília Fernanda Arcuri Pacheco” não está em 

funcionamento, após um ano de conclusão das obras do referido prédio? 
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b) Quantos profissionais já estão contratados para essa unidade de ensino e quantos ainda serão 

contratados? 

 

c) Por que a referida unidade foi inaugurada, sem condições de uso (falta de energia) e sem 

previsão de funcionamento? 

 

d) De fato, quando o CMEI “Profª. Cecília Fernanda Arcuri Pacheco” atenderá os munícipes 

daquela região? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 24 de abril de 2018. 

 

 

 
FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 

Vereadora 


