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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 069/17 

 

 

CONSIDERANDO que este Vereador foi procurado por motoristas de vans, que fazem 

transportes de alunos de diversas escolas e creches estabelecidas em nosso Município; 

 

CONSIDERANDO que alguns motoristas (inclusive pais de alunos) vêm enfrentando 

dificuldades para estacionar os veículos para fazer o embarque e desembarque dos alunos e 

crianças, com a devida segurança, em virtude da falta de vagas de estacionamento; e, 

 

CONSIDERANDO também, que houve mudanças quanto ao modo de entrada e saída dos 

alunos em algumas escolas municipais, sendo a principal reclamação, referente ao CMEI “Rosa 

Pereira”, localizado na Rua Flávio Sampaio, nº 41, no bairro Vila Nova Votorantim. Segundo as 

pessoas que nos procuraram, nos foi relatado, que não haveria funcionários suficientes para que 

levassem as crianças para o interior da creche, sendo assim, essa tarefa passou a ser realizada 

pelos motoristas das vans, que por muitas vezes, se obrigam a deixar o veículo longe da escola 

ou até mesmo parar no meio da rua para realizar essa tarefa. 

 

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) Há possibilidade de se providenciar, o mais breve possível, a implantação de sinalização de 

solo e placas indicativas defronte às escolas e creches, para identificar o ponto de parada das 

vans (transporte escolar), para que os motoristas possam realizar o embarque e desembarque 

dos alunos e crianças com mais segurança; bem como, providenciar a demarcação e a devida 

sinalização para o estacionamento dos demais veículos? 

 

b) Qual é a forma de organização de entrada e saída dos alunos das escolas e creches 

municipais? Quem acompanha esses alunos? São acompanhados até a sala de aula ou entram 

sozinhos? 

 

c) Houve alguma mudança na forma de entrada e saída dos alunos das escolas municipais neste 

ano letivo? Se sim, quais foram essas mudanças? 

 

d) Com relação ao item “c”, houve alguma mudança, mais especificamente, no CMEI “Rosa 

Pereira”, no bairro Vila Nova Votorantim?  

 

e) Houve diminuição do quadro de funcionários no CMEI “Rosa Pereira”, no bairro Vila Nova 

Votorantim, neste ano letivo? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados:  

 

 TV Votorantim - Canal 3;  
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 Jornais: “Ipanema”, “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do 

Sul”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Ipanema, Band FM, Cantate FM, Cruzeiro 

FM e Nova Tropical FM; 

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

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 24 de fevereiro de 2017. 

 

 

 
LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

 

 

Apoiamento: 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

Vereador 

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

