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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 169/17 

 

 

CONSIDERANDO que, em 2014, o Deputado Federal, Rodrigo Garcia (DEM) esteve em 

Votorantim anunciando uma verba de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinada para 

dez entidades assistenciais da cidade; e, na ocasião, o intermediador do repasse junto com o 

Nobre Deputado, foi o Senhor Fernando de Oliveira Souza, atual Prefeito Municipal; 

 

CONSIDERANDO que, na ocasião, quando ocorreu esse anúncio, este Vereador enquanto 

Presidente da Câmara Municipal à época, foi participante do evento. Infelizmente, no decorrer 

dos últimos três anos, essa verba não chegou até as entidades; 

 

CONSIDERANDO que, no calor político, muitos deputados fazem promessas e acabam não 

cumprindo com suas palavras; e, entidades correm o risco de fecharem as portas, por conta de 

falta de repasse financeiro; 

 

CONSIDERANDO que, infelizmente, temos observado entidades de nossa cidade passando por 

sérias dificuldades financeiras. Podemos citar, infelizmente, como exemplo, a APAE - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votorantim, a qual acolhe cerca de 130 (cento 

e trinta) pessoas especiais, e, só não atende mais pessoas, por falta de recursos; 

 

CONSIDERANDO que, atualmente, a APAE possui uma dívida de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) e criou uma campanha para arrecadar recursos, pois temem fechar as 

portas; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, a triste situação em que se encontram as entidades, fazemos um 

convite a todos os deputados da região, para que façam uma visita e vejam de perto as 

necessidades e dificuldades pelas quais as mesmas estão passando. 

 

Pelo 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) Atualmente, quantas são as entidades que estão sendo beneficiadas com repasses de verbas 

da Administração Municipal? 

 

b) Quais são os valores pagos a cada uma delas? 

 

c) A Administração poderia aumentar o valor das verbas repassadas? 

 

d) Qual ferramenta o Poder Público vem utilizando para auxiliar essas entidades, já que as 

mesmas prestam relevantes serviços ao município? 
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Que do deliberado se dê ciência aos Excelentíssimos Senhores Deputados Federais: Rodrigo 

Garcia, Vitor Lippi, Missionário José Olímpio, Guilherme Mussi, Herculano Passos Junior 

e Pastor Jefferson Campos; e, aos Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais: Maria 

Lucia Amary, Pastor Carlos Cezar, Raul Marcelo, Rogério Nogueira, Edson de Oliveira 

Giriboni, Rita Passos e Rodrigo Moraes, bem como, aos órgãos de imprensa abaixo 

relacionados: 

 

 Jornais: "Folha de Votorantim", "Gazeta de Votorantim" e "Ipanema"; 

 TV Votorantim; 

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

 Blog "noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez; 

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

 Site "Cidadão Votorantinense", do Sr. Edson Correa. 

 

Obs.: Seguem anexos impressos extraídos da internet. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 9 de maio de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


