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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 458/17 

 

 

CONSIDERANDO que, em 27 de julho do corrente ano, este Vereador apresentou a Indicação 

nº 469/17, solicitando a canalização, na Rua Hortênsia Maciel de Camargo, no bairro 

Parque Morumbi, e, em resposta, o Senhor Prefeito Municipal nos informou que seriam 

realizados estudos, visando sanar a situação apresentada, pois o Parque Morumbi é um ótimo 

bairro para se morar, porém seus imóveis estão desvalorizando devido a essa problemática de 

mau cheiro, bichos peçonhentos, acidentes, doenças infecciosas, além da desmotivação por falta 

de investimentos e melhorias no local, sem contar que estes imóveis estão a 200 metros do 

Shopping Iguatemi Esplanada; 

 

CONSIDERANDO que, no dia 14 de setembro p.p., em matéria publicada pelo blog 

"notíciasvotorantim" da Jornalista Luciana Lopez, o Chefe do Executivo, Senhor Fernando de 

Oliveira Souza, juntamente com o Secretário de Governo, Senhor Eric Romero Martins de 

Oliveira e o Secretário de Serviços Públicos, Senhor Pedro Nunes Filho, estavam acompanhando 

a limpeza e a desobstrução do córrego de águas pluviais do bairro, dizendo ainda que, seria 

implantada uma tubulação de cerca de 80 metros para a canalização do mesmo; 

 

CONSIDERANDO que, os moradores do Parque Morumbi ficaram esperançosos e aguardando 

que a Administração Municipal concluísse a obra conforme prometido aos moradores e mais 

uma vez ficaram decepcionados, pois já se passaram alguns meses e o problema continua; 

 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Por qual motivo a Administração Municipal não deu continuidade à canalização do córrego, 

conforme prometido aos moradores do Parque Morumbi? 

 

b) Tendo em vista que, estamos nos aproximando do período de chuvas e os moradores estão 

preocupados poderia nos informar para quando está prevista a retomada e a finalização da 

canalização do referido córrego, no Parque Morumbi?  

 

c) Por qual motivo deram mais uma vez uma esperança falsa aos moradores? 

 

Que do deliberado se dê ciência à Secretaria de Serviços Públicos, à Secretaria de Governo, 

à Associação de Amigos de Bairro do Parque Bela Vista, bem como, aos órgãos de 

imprensa abaixo relacionados:  

 

➢ TV Votorantim;  

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

de Sorocaba”; 
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➢ 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 cópias de documentos e fotos. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 5 de dezembro de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

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

