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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 112/17 

 

 
CONSIDERANDO que, Votorantim é uma cidade de médio porte, com uma população de 

aproximadamente 120.000 (cento e vinte mil) habitantes, inserida na Região Metropolitana de Sorocaba - 

RMS; 

 

CONSIDERANDO que, com a imposição do Governo Estadual de implantar uma penitenciária em 

nosso município, a mesma abrigará 848 detentas/reclusas, gerando um ônus para o município, em todos 

os seus aspectos; 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador sempre se posicionou contrário à implantação da penitenciária 

em nossa cidade, entendendo, que faltam investimentos do Governo do Estado, na área da educação, 

como por exemplo, a construção de novas unidades de ensino, entre outras áreas; 

 

CONSIDERANDO que, a cidade de Votorantim tem baixa qualidade do ensino médio; prédios antigos e 

inadequados que abrigam as unidades de ensino; como é o caso dos cursos técnicos da ETEC, a qual se 

encontra instalada em prédio cedido por iniciativa privada. Por sua vez, esse mesmo Governo Estadual 

prometeu, em campanhas eleitorais, a implantação de uma FATEC em Votorantim, mas até o momento 

não cumpriu essa promessa aos votorantinenses, ou seja, temos presenciado sim, uma grande falta de 

comprometimento do Governo do Estado para com nosso Município; 

 

CONSIDERANDO ainda que, a nossa indignação, se dá pelo fato do Governo preferir gastar com a 

construção de penitenciárias, com preços altíssimos, em vez de escolas, haja vista que, as últimas três 

Universidades: USP – Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e a 

Universidade Estadual Paulista - UNESP foram construídas, respectivamente em: 1934, 1962 e 1976. Isso 

mostra que esse Governo está no caminho errado, pois entendemos que, a educação deveria ser 

prioridade, para prevenir gastos com futuras penitenciárias; e, 

 

CONSIDERANDO, portanto, que, a nosso ver, o Governo do Estado tem sido omisso com suas 

obrigações em nossa cidade (construção de moradias populares, saúde e educação, segurança, entre 

outros), é que formulamos o presente Requerimento. 

 

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

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Geraldo Alckmin, para que nos informe o que segue:  

 

a) Qual será o ganho da cidade de Votorantim, com a recente inauguração da penitenciária feminina? 

 

b) Diante da instalação da penitenciária feminina, recentemente inaugurada, o Governo do Estado 

poderia compensar o município de Votorantim com a implantação de uma Universidade ou 

Faculdade de Tecnologia (FATEC)? 

 

c) Em caso positivo, essa Universidade poderia ser voltada à área industrial, já que esse é o perfil de 

Votorantim? 

 

d) Em caso negativo ao item “b”, qual o motivo de Votorantim não ser compensado? 
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REQUEIRO ainda, que se oficie aos Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais: Pastor Carlos 

Cezar, Maria Lucia Amary, Raul Marcelo, Rogério Nogueira, Rita Passos, Rodrigo Moraes e 

Edson Giriboni, para que, nos informem o seguinte: 

 

a) Foi solicitada pelos Nobres Deputados, a construção de Universidades ou implantação de Cursos 

Profissionalizantes para a cidade de Votorantim? 

 

b) Em caso positivo, quando foi formalizada tal solicitação? Há possibilidade de nos enviar cópias 

dessas solicitações? 

 

c) Em caso positivo ainda, poderia nos informar qual foi a resposta obtida do Governo Estadual? 

 

Que do deliberado se dê ciência: 

 

 Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Votorantim; 

 Ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Administração Penitenciária do Estado, 

Senhor Lourival Gomes; 

 À Casa Civil do Estado de São Paulo; 

 Ao Fórum da Comarca de Votorantim; 

 Ao Ministério Público de Votorantim; 

 À Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Subseção Votorantim; 

 À Presidência do Conselho Comunitário de Segurança Pública – CONSEG, em Votorantim; 

 Ao 40° Batalhão da Polícia Militar, em Votorantim; 

 À Polícia Civil de Votorantim; 

 Aos Presidentes das Associações Amigos de Bairro de Votorantim; 

 À Guarda Civil Municipal de Votorantim; 

 Aos Jornais: "Folha de Votorantim" e "Gazeta de Votorantim"; 

 À TV Votorantim; 

 Às Rádios: Ipanema, Tropical FM, Cantate FM, Cacique AM e FM, Cruzeiro FM e Band FM; 

 Ao Blog "noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez; 

 Ao site “Cidade de Votorantim", do Sr. Irineu Oliveira; e, 

 Ao site "Cidadão Votorantinense", do Sr. Edson Correa. 

 

 

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

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


