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REQUERIMENTO Nº 029/19 

 

 

CONSIDERANDO que, a população dos bairros: Real Parque, Jardim Europa, Cristal e 

adjacências tem aumentado, dia após dia, tendo em vista a existência de muitos loteamentos nas 

proximidades; 

 

CONSIDERANDO que, fomos procurados por muitos moradores desses locais, especialmente, 

pais e mães de crianças que necessitam de creche para deixar seus filhos, uma vez que todos 

trabalham fora e encontram grandes dificuldades para deixar seus filhos, haja vista que as 

creches existentes nas proximidades se encontram com as vagas totalmente preenchidas; 

 

CONSIDERANDO que, no bairro Real Parque IV, existe uma área pública, situada atrás 

da Rua Maria Aparecida Duarte Gomes, onde poderia ser construída uma unidade escolar 
(creche), para atender a demanda dos bairros próximos; e, 

 

CONSIDERANDO que, em 24 de fevereiro de 2017, já encaminhamos ao Senhor Prefeito o 

Requerimento nº 074/17, apresentando a mesma problemática. Porém, ainda não houve solução 

para o problema. 

 

Diante do exposto, reiteramos nosso pedido, REQUERENDO à Mesa, na forma regimental, 

ouvido o Plenário, que se oficie ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o 

seguinte: 

 

a) A Administração Municipal tem conhecimento do problema enfrentado pelos pais que 

residem na região dos bairros: Real Parque, Jardim Europa e Cristal, devido à falta de vagas 

nas creches, conforme relatado acima? 

 

b) Em caso positivo, poderia nos informar se existe um projeto ou um planejamento de 

construção de uma creche nas proximidades dos bairros supramencionados? Qual o prazo 

para o início das obras? 

 

c) Em caso negativo, existe algum outro planejamento para solucionar o problema enfrentado 

pelos pais que necessitam deixar seus filhos em creches para poderem trabalhar? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 26 de fevereiro de 2019. 
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