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Solicita informações sobre a contratação da
construção definitiva da Creche para a região do
Pinheirinho dos Palmares.

Senhor Presidente

Requeiro nos termos do Regimento Interno, à Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José
dos Campos, para que seja oficiado a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, solicitando
informações sobre a contratação da construção definitiva da Creche para a região do
Pinheirinho dos Palmares.

A conquista da comunidade do Pinheirinho dos Palmares é um marco histórico na história de
luta do movimento social brasileiro. A repulsa da sociedade aos métodos utilizados na expulsão
das famílias que ocupavam o terreno da massa falida da Selecta, na região do Campo dos
Alemães, gerou uma onda de solidariedade que ultrapassou as fronteiras do Brasil.

Recebemos manifestações de apoio e solidariedade das principais organizações do mundo e as
imagens da truculência vivida pelos moradores chocaram o planeta.

Descobrimos que parte do aparato do Estado brasileiro ainda é movida pelos mesmos valores
do período da República Velha, quando a questão social era tratada como caso de policia.

No entanto a conjuntura política daquele momento histórico permitiu transformar a suposta
derrota do movimento social, esmagado pela repressão, em uma vitória da luta do povo pobre,
do povo sem medo.

A determinação da Presidenta da Republica, Dilma Roussef, a disposição do Governador do
Estado, Geraldo Alckmin e a sensibilidade do prefeito Carlinhos Almeida permitiu nascer das
cinzas da desocupação, a semente do novo.

O antigo Pinheirinho ressuscitou como Pinheirinhos dos Palmares.

Ainda em 2013 iniciamos a busca de uma área que contemplasse a implantação de uma nova
cidade, com a interlocução entre o MUST , a Prefeitura, o Governo Federal e o Governo do
Estado.

Ao definir o local, coube à CEF — Caixa Econômica Federal, gestora do programa Minha
Casa, Minha Vida, a contratação do projeto (definido em conjunto) e a escolha da empresa para
execução do empreendimento. Um projeto dessa envergadura não é executado em menos de 5
(cinco) anos. Conseguimos realiza-lo em 3 (três) anos superando muitos desafios, mas jamais
nos resignando às dificuldades pontuais.

Uma das nossas maiores preocupações sempre foram os impactos que a implantação do
empreendimento causaria na região Sudeste, dos nossos queridos moradores da região do
Putim. Preocupava-nos, especialmente, o atendimento das nossas crianças, especialmente no
ensino fundamental, pois, é de conhecimento de todos a falta de vagas nessa modalidade de
ensino na região para atender mais 1.000 (mil) alunos.

A matriz de responsabilidade definida em conjunto pelos entes governamentais que executaram
o empreendimento definiu que caberia ao Município a construção e operação da creche/pré-
escola, à União a construção da escola de ensino fundamental e ao Município a sua operação e
ao Estado a construção e operação de uma escola de ensino médio, em terreno doado pelo
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Município.

Assim sendo, e considerando que já não temos as reuniões mensais de controle do
empreendimento com a entrega das casas pela Caixa Econômica Federal, requeremos ao
Prefeito Municipal as seguintes informações:

CRECHE
1. Qual o percentual da obra da creche já executada e o prazo para sua conclusão?
A obra da creche, contratada em julho de 2016, não apresenta andamento condizente com o
prazo contratual e dificilmente conseguiríamos sua implantação ainda neste ano.

2. Há punição à construtora responsável pela obra em caso de atraso no cronograma físico-
financeiro?

3. Qual será a modalidade para o atendimento às crianças de O a 5 anos na unidade?
Tempo integral ou parcial?

Ciência(s): 1) FELÍCIO RAMUTH, Prefeito Municipal,  PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Rua José de Alencar, 123, Paço Municipal, Vila Santa Luzia,
12209-530, São José dos Campos - SP.
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