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Projeto 

Prefeito quer área da CDHU para 
construir mais creches 

Depois de se apresentar aos prefeitos Francisco Pereira de Sousa (PDT), de Poá, o 

Testinha, e Armando Tavares Filho (PR), de Itaquaquecetuba, o Armando da 

Farmácia, se colocando à disposição para obter recursos do governo federal, ontem 

foi a vez do prefeito mogiano Marco Aurélio Bertaiolli (DEM) receber o deputado 

federal Junji Abe (DEM). Os dois se reuniram para um café da manhã, às 8 horas.  

Este foi o primeiro encontro dos colegas correligionários depois que Junji assumiu a 

vaga no Congresso Nacional.  

As reuniões fazem parte de uma série de audiên-cias programadas pelo parlamentar 

para estreitar as relações com as lideranças municipais do Alto Tietê.  

"São os prefeitos que têm melhores condições de avaliar a situação e elencar as 

prioridades de cada município. São eles, com o auxílio dos vereadores, que estão 

mais próximos da população, ouvem as queixas dos moradores e recebem as 

cobranças", analisou o deputado.  

Bertaiolli aproveitou a ocasião para incumbir o democrata de conseguir, com o 

governo do Estado, as áreas remanescente da Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano (CDHU) nos distritos de César de Souza e de Jundiapeba. "O 

Junji esteve no Gabinete e acredito que ele possa nos ajudar nesta solicitação, 

embora este pedido não esteja de âmbito federal". 

 

 

Proposta  

O projeto é que estas áreas sejam utilizadas para a construção de creches próximas 

aos conjuntos habitacionais, mas, para isso, o Estado terá de destinar os terrenos 

como comodato ou doação à Prefeitura. 

 

"Ele saiu da Prefeitura com esta missão. Sei que ele poderá nos ajudar, porque tem 

um bom trânsito no governo do Estado", declarou.  

Marco Bertaiolli pretende construir mais duas creches no distrito de César de Souza e 

uma em Jundiapeba e facilitar o acesso das crianças, que poderão estudar perto de 

casa. 

 

"Em César de Souza, por exemplo, existe mais de mil apartamentos da CDHU", 

observou o prefeito de Mogi das Cruzes.  



Segundo ele, as unidades que serão construídas deverão seguir o modelo das 

creches inauguradas nos últimos anos dotadas de infraestrutura, com salas de aula, 

berçário, pátio coberto, playgroud, entre outros. 

 

Durante a administração Bertaiolli, foram inauguradas 12 creches, a última delas em 

dezembro do ano passado, em Biritiba Ussu. A construção de todas elas estava 

prevista no Plano de Expansão, o que ajudou a ampliar em mais de 1.500 o número 

de vagas para crianças de até 3 anos.  

A projeção é entregar mais 20 creches somente neste ano, sendo que oito estão 

concluídas e 12 estão em fase de acabamentos. (M.P.) 

 


