
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 130/17 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador foi procurado por vários munícipes; e, em visita aos 

locais que possuem aparelhos de ginástica (Academia ao Ar Livre), tais como: Parque dos 

Quatis, Jardim São Matheus, Jardim Toledo, Jardim Bandeirantes, Vila Nova Votorantim, Altos 

de Votorantim, Votocel, Parque Bela Vista e Praça de Eventos “Lecy de Campos”, pudemos 

constatar a falta de manutenção desses aparelhos; 

 

CONSIDERANDO que, esses aparelhos não possuem peças de reposição, sendo assim, 

necessitam de reparos constantes, caso contrário, “viram sucata”, gerando assim, um prejuízo ao 

erário público; 

 

CONSIDERANDO finalmente que, a falta de manutenção adequada desses aparelhos, pode 

gerar graves acidentes aos munícipes que utilizam esses aparelhos. 

 

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

ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Qual a Secretaria competente para a realização da manutenção dos aparelhos das Academias 

ao Ar Livre instalados em diversos locais da cidade? 

 

b) Existe alguma equipe específica para realizar a manutenção? 

 

c) Em caso negativo, existe a possibilidade de criar uma equipe específica, para realizar os 

reparos de forma emergencial? 

 

d) Como estão sendo realizadas as manutenções? 

 

e) Qual é o período em que são realizadas essas manutenções?  

 

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; e 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 4 de abril de 2017. 

 

 
LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

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

