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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 108/17 

 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador foi procurado por estudantes da E.E. “Prof. Armando 

Rizzo” que moram nos bairros: Vale do Sol, Cubatão e Moranguinho.  Eles nos apresentaram um 

abaixo-assinado, questionando sobre a mudança do itinerário da linha de ônibus da Prefeitura 

Municipal que faz o transporte escolar dos estudantes; 

 

CONSIDERANDO que, até o final do ano passado, o ônibus da Prefeitura fazia normalmente o 

transporte desses estudantes de seus bairros até a escola e vice-versa; mas neste ano os alunos 

foram surpreendidos com a notícia de que o trajeto do ônibus seria modificado, e que o mesmo 

iria transitar pelo bairro Fornazari (direção oposta da E.E. “Prof. Armando Rizzo”), e, que , se 

eles quisessem usufruir desse transporte teriam que ser transferidos de escola para a E.E. 

“Comendador Pereira Inácio”; 

 

CONSIDERANDO que, esses estudantes estão descontentes com essa mudança, pois eles 

precisam do transporte e não estão interessados em mudarem de escola, haja vista que, eles estão 

acostumados com a sua escola de origem, onde mantêm vínculos de amizades e, ademais, a E.E. 

“Prof. Armando Rizzo” fica bem mais próxima de suas casas; 

 

CONSIDERANDO que, com a falta desse transporte cedido pela Prefeitura, muitos alunos, 

estão perdendo aulas, chegando atrasados, cansados, e, sem disposição para o aprendizado, pois, 

na falta de condução própria, eles são obrigados a caminharem um longo percurso a pé, pela rua 

(já que na maior parte do trajeto não há calçadas), o que coloca em risco a integridade física dos 

mesmos. Ressalte-se que, em dias chuvosos, fica ainda mais difícil para os alunos se 

locomoverem de suas casas até a escola; 

 

CONSIDERANDO ainda que, atualmente, os alunos não podem utilizar o ônibus da Prefeitura, 

tendo em vista a mudança de itinerário, no entanto, os estudantes que nos procuraram alegam 

que os lugares que eles ocupavam (assentos dos ônibus), ficam vazios no atual trajeto, que segue 

pelo bairro Fornazari; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, embora o itinerário do ônibus da Prefeitura não contemple 

mais a E.E. “Prof. Armando Rizzo”, ele passa a duas quadras da mesma. Assim sendo, caso a 

Prefeitura não reveja a mudança no itinerário dessa linha de ônibus, se ao menos ela autorizasse 

que os referidos estudantes continuassem a usar desse meio de transporte, eles seriam ajudados, 

sendo poupados de percorrerem, diariamente, uma longa distância a pé.  

 

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) Qual foi o motivo da mudança do itinerário da linha de ônibus da Prefeitura Municipal que 

fazia o transporte escolar dos estudantes dos bairros: Vale do Sol, Cubatão e Moranguinho 

para a E.E. “Prof. Armando Rizzo”? 
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b) Há possibilidade de reverter essa situação, haja vista que, alguns estudantes (conforme 

abaixo-assinado) estão sendo prejudicados? 

 

c) Em caso negativo ao item “b”, a Prefeitura poderia ao menos autorizar que os referidos 

estudantes continuem a usufruirem do referido ônibus, mesmo embarcando/desembarcando 

a duas quadras da E.E. “Prof. Armando Rizzo”? 

 

d) Em caso negativo ao item “c”, qual é o impedimento? 

 

e) Na impossibilidade de atender as reivindicações supramencionadas, qual é a solução da 

Prefeitura para essa problemática?  

 

Obs.: Segue anexo abaixo-assinado dos estudantes que residem nos bairros: Vale do Sol, 

Cubatão e Moranguinho. 

 

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

 

 TV Votorantim - Canal 3;  

 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 21 de março de 2017. 

 

 

 
LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

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

