
Creche e Pré-escola

Diante do alto número de judicializações por demandas não atendidas nas áreas de educação, 
saúde e tributária, o município de Itu criou, em 2017, uma instância intersetorial de orientação e 
conciliação dos munícipes quanto aos seus direitos nas áreas supracitadas, tendo como principal 
procedimento acordos extrajudiciais. O objetivo do CONCILIA-ITU é reduzir o número de ações 
judiciais, por meio da conciliação e valorização do munícipe, de forma mais organizada e 
econômica, a fim de atender o maior número de pessoas e, consequentemente, garantir a 
satisfação dos munícipes e o bom aproveitamento dos recursos públicos. 

No início das atividades do órgão, Itu contava com mais de duas mil crianças na fila de espera 
para creches. A partir de um diagnóstico, percebeu-se que parte deste problema se dava em 
função de nomes duplicados e, frente a esse desafio, o município decidiu por realizar o 
recadastramento das crianças através do CONCILIA-ITU. Em conjunto com ações de otimização 
dos espaços de creche já existentes e a transformação de prédios ociosos em novas creches, o 
município de Itu zerou a lista de espera para vagas em creches. Segundo a representante da 
Secretaria Municipal de Educação, Lívia Sousa, o sucesso das ações apenas foi possível graças a 
uma visão de futuro clara e ações de gestão bem estruturadas.
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A questão da gestão por 

resultados é muito importante. 

Você faz um diagnóstico da ação,

o que você tem. Nós tínhamos em 

mente o que é que nós queríamos, 

qual era o nosso real objetivo, 

onde é que a gente queria chegar 

com aquilo, o que a gente queria 

construir de fato para Itu. Então, 

com base no diagnóstico, nós 

fizemos um planejamento bem 

efetivo e sistemático e hoje a 

gente monitora as ações. Então é 

o conjunto disso tudo que fez com 

que tivessemos sucesso nessa 

questão do acesso à creche.
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