ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0294/2018
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.

O Vereador THIAGO OLIVEIRA / MDB com assento nesta Casa Legislativa, no uso de
suas atribuições legais e regimentais vem à presença de Vossa Excelência requerer, após
manifestação do Egrégio Plenário, envio de Moção Legislativa ao Exmo. Prefeito do
Município de Lages, Antonio Ceron.
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador Thiago Oliveira, envia a seguinte:
MOÇÃO LEGISLATIVA:
Define creche domiciliar aquela que funciona em residência e é voltada para meninos e
meninas que moram em áreas circunvizinhas. O objetivo é atender filhos de mães que
trabalham e que tenham renda inferior ou igual a um salário mínimo.
A pessoa interessada em receber a certificação deverá participar de curso de capacitação
a ser oferecido, gratuitamente, pelo sistema de ensino local. O curso deverá incluir temas
relativos a higiene, primeiros socorros, nutrição, recreação e acolhimento.
As creches deverão ter condições físicas adequadas para comportar de quatro a seis
crianças, e a "mãe crecheira" deverá comprovar ter plena capacidade física, psíquica e
mental para a atividade, além de ter experiência mínima de dois anos em atividades junto
a crianças. O serviço prestado será assistido por órgãos assistenciais e será pago na
forma de auxílio financeiro por cada uma das crianças atendidas.
Não se pretende oferecer à criança uma escola formal, mas sim a possibilidade de um
atendimento que proporcione desenvolvimento em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social.
Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2018.

Thiago de Oliveira (MDB)
Vereador
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SUGERE A CRIAÇÃO DE CRECHES DOMICILIARES PARA CRIANÇAS DE ATÉ
4 ANOS QUE MOREM NAS ÁREAS VIZINHAS, COM ATENDIMENTO PREFERENCIAL
A FILHOS DE MÃES TRABALHADORAS.

