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INDICAÇÃO Nº           /19 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

                                        O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, 

do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem requerer 

ao V. Exª., que seja encaminhada ao Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 

 

Esta é uma justa solicitação de todos os moradores do 

Município de Santa Teresa, já que o Município encontra-se carente de atendimento na 

educação infantil, para atendimento às crianças de 0 a 5 anos. A construção dessa creche irá 

tranquilizar a vida de um considerável número de famílias, cujos pais, assim como em 

qualquer lugar, necessitam trabalhar para o sustento da família, garantindo segurança aos 

pequenos cidadãos. 

A Constituição de 1988 em seus artigos 23 e 24 já estabelece 

que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão se organizar a partir de 

um regime de competências comuns. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 

seu artigo 8º é mais explicita em destacar que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”. 

Sabemos que, creche e a pré-escola são de responsabilidade 

direta da Municipalidade, contudo, tal responsabilidade deve ser cumprida mediante a 

cooperação do Estado, é o que prescreve o art. 30, da Constituição Federal: 
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“Art. 30. Compete aos Municípios:  

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. 

 

Logo, é responsabilidade dos entes federados, e neste caso 

especial, do Estado do Espírito Santo, atuar de forma colaborativa com as administrações 

municipais para o atingimento de objetivos que são comuns a ambos. 

Assim, como os Municípios sozinhos não conseguem atender a 

todas as demandas de sua população, e, considerando a importância de oportunizar aos pais 

um trabalho produtivo, capaz inclusive de contribuir sobremaneira para com o 

desenvolvimento de nosso Estado, urge que o Estado do Espírito Santo seja um parceiro dos 

Municípios no atendimento a esta demanda. 

Ademais, a família é construída com base no trabalho mútuo 

de seus familiares. Por isso, quando transcorrido o prazo da licença-maternidade, a mãe 

precisa se reinserir no mercado de trabalho para a mantença da família. Não tendo com quem 

deixar as crianças esse fato torna-se, por vezes, o motivo pelo qual algumas mulheres deixam 

de retornar ao mercado de trabalho, diminuindo a renda familiar, aumentando a já existente 

carência financeira da população. 

São vários os problemas acarretados pela falta de creche 

pública. Uma creche pública é um eficaz instrumento de educação e integração dos pequenos 

preparativos para a vida acadêmica vindoura. A sua não existência é tirar desses pequenos o 

direito ao desenvolvimento integral para a vida. 

É direito das crianças e dever do Estado, já que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECRIAD, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu artigo 54, 

inciso IV, reafirma o dever do Estado em assegurar atendimento, em creche e pré-escola, às 

crianças de zero a cinco anos de idade: 

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:  

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; 

(Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)”. 
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Sabedor que somos, da seriedade e responsabilidade, que tem 

caracterizado a proficiente atuação do Executivo deste Estado, dessa forma, visando garantir a 

segurança de nossos pequenos enquanto os adultos laboram, e assegurar também uma 

adequada preparação para o iminente período acadêmico/escolar que se insinua à frente, 

apresento a presente propositura, que visa sugerir ao Chefe do Poder Executivo deste Estado a 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e agradecemos a atenção dispensada a este pedido e 

aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 2019. 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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