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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 448/17 

 

 

CONSIDERANDO que, são em média 15 mil usuários do transporte coletivo de nossa cidade, 

que se deslocam, diariamente, até Sorocaba, pagando um custo alto pela sua passagem 

intermunicipal, sem terem uma estrutura adequada, tanto na Rua Dr. Paula Souza, bem como na 

Rua Leopoldo Machado, sendo eles: terminal com segurança, banheiros, iluminação, entre outros 

benefícios, ficando os usuários do transporte, à mercê das intempéries. Votorantim possui 

aproximadamente 120 mil habitantes, cidade coirmã, a qual pertence à Região Metropolitana e 

ambos os prefeitos são do mesmo partido – DEM;   

 

CONSIDERANDO que, por meio do Requerimento nº 026/2017, solicitamos à Administração 

Municipal para que fosse feita a Integração do Transporte Coletivo de Sorocaba e Votorantim, 

com a finalidade de diminuir o custo da passagem e incentivar o uso do transporte público;  

 

CONSIDERANDO que, as respostas ao requerimento por parte de ambos os prefeitos, Sorocaba 

houve mais interesse em firmar uma parceria, inclusive, citando que é um objetivo em seu Plano 

de Governo a integração dos transportes. Sendo assim, pedimos um pouco mais de celeridade no 

processo, para que a população seja beneficiada;  

 

CONSIDERANDO finalmente, a importância em discutir o problema, de forma conjunta entre 

os dois Municípios (Sorocaba/Votorantim), a fim de resolver essa situação, é que REQUEIRO à 

Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao Prefeito Municipal de Votorantim, 

Sr. Fernando de Oliveira Souza, bem como, ao Prefeito Municipal de Sorocaba, Sr. José 

Antonio Caldini Crespo, para que, no que lhes couber, nos informem o seguinte: 

 

a) A Administração Municipal de Votorantim poderia fazer uma parceria com a Prefeitura de 

Sorocaba, juntamente com a empresa de transporte, a fim de dar infraestrutura aos usuários 

do transporte coletivo intermunicipal?  

 

b) Ambos os Prefeitos têm conhecimento dessa grande problemática que prejudica usuários do 

transporte coletivo das duas cidades? 

 

c) O Senhor Prefeito Municipal de Sorocaba, como conhecedor da matéria em questão, estando 

em seu Plano de Governo da cidade, tem a data prevista para a integração do Transporte 

Coletivo de Sorocaba e Votorantim, com a finalidade de diminuir o custo da passagem e 

incentivar o uso do transporte público?  

 

d) Em caso negativo ao item “a”, poderiam colocar em pauta essa discussão? 

 

e) Ambos os Prefeitos poderiam discutir os valores do transporte coletivo e achar alternativas 

para beneficiar estudantes, trabalhadores, pessoas desempregadas e pessoas com deficiência, 

entendendo que nossa passagem é uma das mais caras do país? 
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Que do deliberado se dê ciência à Direção da Empresa de Ônibus São João Ltda., à 

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES, em Sorocaba, ao 

Presidente da Região Metropolitana de Sorocaba, Sr. Guilherme Gazzola, aos Nobres 

Vereadores de Sorocaba, à Secretaria de Planejamento de Votorantim, à Secretaria de 

Governo de Votorantim, bem como, aos órgãos de imprensa abaixo relacionados:  

 

 TV Votorantim;  

 Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Cruzeiro do Sul” e “Diário 

de Sorocaba”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova 

Tropical FM, Ipanema FM; Cacique AM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Obs.: Seguem anexas fotos, bem como cópias do Requerimento nº 026/17 e de Ofícios de 

respostas.  

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de novembro de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

