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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Franca 

– SP. 

 

REQUERIMENTO nº    / 2021 

 

DESPACHO 

 

Encaminha-se. 

 

Sala de Sessões, 

____/____/______. 

 

_______________________ 

Presidente 

 

O vereador que a este subscreve vem, nos termos 

regimentais, REQUERER que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal 

para fornecer à esta Casa de Leis informações acerca da 

possibilidade de ampliar as creches atuais ou construir novas 

unidades da região sul do município.   

A presente propositura tem por objetivo esclarecer a 

população sobre a existência de planejamento por parte da 

Prefeitura com a finalidade de propor soluções para atender a 

demanda por vagas de creche na região sul do município.  

Os bairros Jardim Aviação, Aeroporto 3, Aeroporto 4 e 

Santa Bárbara, por exemplo, sempre tiveram uma escassez muito 

grande de vagas, e esta situação tende a se agravar, pois um 

novo bairro está sendo construído nas adjacências (Residencial 

Atlanta Park), o qual 120 das 800 novas unidades habitacionais 

já foram entregues. Por sua vez, a região do Jardim Aeroporto 2 

conta com apenas uma creche, responsável pelo atendimento de 

cerca de 90 crianças, quantidade notadamente insuficiente para 

atender a demanda de um bairro daquele porte. Por fim, na região 

do Jardim Aeroporto 1 e imediações não é diferente, pois faltam 

vagas em creches e as famílias estão desassistidas.   
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Portanto, como vereador representante da região sul do 

município, solicito informações do Poder Executivo a respeito da 

existência de um plano para resolver esta questão de falta de 

vagas nas creches, seja através da ampliação das unidades 

existentes ou pela construção de novas.    

  

 Câmara Municipal de Franca, 12 de agosto de 2021 

 

 

CLAUDINEI DA ROCHA  

VEREADOR – MDB 

 


