
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 087/17 

 
CONSIDERANDO que, no Governo do ex-Prefeito, Senhor Carlos Augusto Pivetta, foi aprovada a 

vinda de várias empresas, em uma grande gleba de terreno, no bairro Jardim Tatiana, popularmente 

conhecida como "Chácara Dona Francisca", equivalente a 300 mil metros de área, onde geraria 

aproximadamente 1500 (hum mil e quinhentas) vagas, diretas e indiretas, e, vários benefícios com a 

contratação de 200 (duzentos) jovens dos bairros adjacentes e, as empresas, em contrapartida, fariam toda 

a infraestrutura do Condomínio Industrial; 

 

CONSIDERANDO que, com a mudança da Administração Pública de 2012 para 2013, tendo assumido o 

governo municipal, o Senhor Erinaldo Alves da Silva, logo foram revogadas as doações de áreas,  e, 

desde então, já dizíamos que, se nada fosse feito no local, iríamos correr o risco da área voltar a ser 

invadida; 

 

CONSIDERANDO que, tudo o que falamos, infelizmente, aconteceu! E, hoje, decorridos praticamente 4 

(quatro) anos, já existem aproximadamente 150 (cento e cinquenta) famílias que ocuparam a área 

denominada "Chácara Dona Francisca"; 

 

CONSIDERANDO que, se o Executivo não agir rápido, podemos perder uma área de aproximadamente 

200 mil metros que ainda existe, tendo em vista que, o Governo é omisso com suas obrigações com os 

bairros periféricos. 

 

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) O Município poderia fazer um estudo na área que ainda resta da “Chácara Dona Francisca”, visando 

à construção de casas ou apartamentos; ou, fazer a implantação de um condomínio industrial para 

empresas não poluentes? 

 

b) Em caso negativo ao item "a", quais são os planos da Administração para a área denominada "Dona 

Francisca"? 

 

Que do deliberado se dê ciência à Associação de Amigos de Bairros do Jardim Tatiana e 

adjacências, bem como, aos órgãos de imprensa abaixo relacionados:  

 

 TV Votorantim;  

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

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

Tropical FM; 

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

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

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 14 de março de 2017. 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

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

