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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 159/17 
 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador sempre se preocupou com o bom funcionamento da 

Praça de Eventos “Lecy de Campos”, atuando diversas vezes como porta-voz da população, 

reivindicando e cobrando melhorias para o local, que atualmente é “cartão postal” de nossa 

cidade; 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador é assíduo frequentador do espaço que reúne, 

principalmente à noite, inúmeras pessoas, inclusive da região, que procuram a Praça de Eventos 

como opção de lazer com a família e amigos; 

 

CONSIDERANDO que os jovens após a ida em terça-feira (dia de feira noturna), os mesmos se 

deslocam para a pista de skate em frente ao miniterminal e podemos observar que não há 

segurança e nenhuma ferramenta e política pública, desenvolvida pelo Governo Municipal, 

simplesmente o atual governo está fazendo vista grossa passa essa situação;  

 

CONSIDERANDO que ambos locais chegaram a ter em média de três mil jovens e tudo está 

contribuindo para esses jovens não terem algo sadio e isso a metros do Poder Executivo, tendo 

em vista que precisamos ter ferramentas para oferecer a esses jovens, para mais tarde não termos 

que lamentar; 

 

CONSIDERANDO que é importante que o Poder Público faça parceria com a Polícia, para que 

futuramente não precisem fazer represálias. Vale ressaltar que, se necessário, faremos uma 

audiência pública; 

 

CONSIDERANDO a grandeza que o local representa, tanto em dimensão, como referência às 

pessoas, e que o referido espaço público merece melhor atenção, por parte do governo municipal, 

no quesito infraestrutura, pois, atualmente, o que se vê, são intermináveis absurdos 

caracterizados pelo desleixo com a manutenção, tais como: 

 

 Iluminação precária, causando insegurança aos frequentadores e possibilitando ações de 

marginais; 

 Frequência de ambulantes, sem controle algum por parte da Administração, inclusive vindos 

de outras cidades; 

 Bancos, garrafas, pisos e aparelhos de ginástica quebrados, oferecendo riscos de acidentes; 

 Permanência de pessoas com som alto em seus veículos; 

 Brigas, principalmente de jovens, que chegam às vias de fato; 

 Menores de idade consumindo bebidas alcoólicas; 

 Banheiro público do local com fechamento às 22 h, deixando o público sem esse recurso nas 

demais horas seguintes; 

 Pessoas fazendo necessidades fisiológicas próximas ao muro, provocando um odor 

insuportável; 
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 Presença de cães de grande porte sem focinheira; 

 Muitos menores de idade exercendo a função de “flanelinha” nas ruas que margeiam o 

referido local; 

 Presença de lixo espalhado por toda a parte, causando mau cheiro e riscos à saúde pública; 

 Falta de bebedouros para atender os frequentadores; 

 Ninguém respeita o trecho demarcado para a pista de caminhada; 

 Ausência de videomonitoramento para auxiliar na segurança; 

 Falta de iluminação nas lombotravessias existentes ao redor da praça; 

 Pintura de solo deficiente; 

 Falta de aspersores para que o público se refresque do forte calor; e, 

 Ausência de policiamento (Polícia Militar e Guarda Municipal). 

 

CONSIDERANDO que diante dos problemas relatados e percebendo a falta de políticas 

públicas e ausência de integrantes do governo municipal frequentando o local no período 

de maior movimento; é que, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o 

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

 

a) A Administração Municipal tem conhecimento da quantidade dos problemas 

denunciados? 

 

b) Em caso negativo ao item “a”, e, por entender, que os problemas apontados, em sua 

maioria, são pontuais, bastando ações simples da Administração Municipal para 

resolvê-los, poderia providenciar a manutenção e a solução desses problemas, de 

forma urgente? 

 

c) Como, rotineiramente, frequentamos a Praça de Eventos e não temos presenciado a 

participação de pessoas ligadas à Administração Municipal, o Chefe do Executivo 

poderia solicitar que os responsáveis das secretarias envolvidas na melhoria da praça 

conhecessem “in loco” esses problemas? 

 

d) Tendo em vista que, constam nos arquivos desta Casa de Leis, diversas proposituras 

de Vereadores encaminhadas ao Executivo, solicitando diversas melhorias para a 

Praça de Eventos “Lecy de Campos”, por qual motivo até presente data, elas não 

foram atendidas? 

 

e) O Poder Público poderia nos informar quais ferramentas serão oferecidas a esses 

jovens que frequentam tanto a praça de eventos, quanto a pista de skate? 

 

f) A Administração poderia reforçar o policiamento para essas áreas, tanto na Praça de 

Eventos quanto na pista de skate?  

 

Que do deliberado se dê ciência ao 40º Batalhão da Polícia Militar de Votorantim; à 

Guarda Municipal de Votorantim; ao CONSEG - Conselho Comunitário de 

Segurança de Votorantim; à Ordem dos Advogados do Brasil – 188ª Subseção de 
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Votorantim; às Secretarias Municipais de Votorantim, bem como, aos órgãos de 

imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim - Canal 10; 

 Jornais “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Ipanema”; 

 Rádios Ipanema, Cacique AM,  Cantate FM e Tropical FM; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez.  
 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 3 de maio de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


