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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 219/17 

 

 

CONSIDERANDO que, em reunião com moradores do Bairro Fornazari, os quais estão 

preocupados com a documentação de seus terrenos e imóveis, com o Grupo Votorantim; 

 

CONSIDERANDO que, o Grupo Votorantim vem desmembrando e regularizando as suas 

matrículas em nosso município e moradores do bairro Fornazari e adjacências querem saber 

como andam a regularização das áreas. 

 

CONSIDERANDO que, é importante a regularização da matrícula, onde são pessoas de baixa 

renda e possuem um único imóvel e estão apreensivos com o desenrolar, é que formulamos este 

Requerimento a fim de sanar as dúvidas dos moradores do bairro Fornazari e adjacências que nos 

procuraram. 

 

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

oficie o Grupo Votorantim, para que nos informe e providencie o seguinte: 

 

a) Como está o andamento da regularização do Bairro Fornazari e adjacências?  

 

b) Existe algum escritório em Votorantim que os moradores poderiam tirar suas dúvidas quanto 

a regularização de seus imóveis/terrenos? 

 

c) Caso não tenha, é possível ter um espaço ou disponibilizar uma ferramenta para facilitar a 

vida dessas pessoas junto ao Grupo Votorantim? 

 

d) O Poder Público Municipal tem conhecimento e qual a sua participação nesse processo? (Já 

que é de interesse do Município em termos de arrecadação através do IPTU).  

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao Prefeito Municipal de Votorantim, bem como aos 

Órgãos de Imprensa abaixo relacionados: 

 

 

 Instituto Votorantim 

 Associação Amigos de Bairro do Fornazari 

 TV Votorantim;  

 TVR – Sorocaba; 

 Jornal "Folha de Votorantim"; 

 Jornal "Gazeta de Votorantim"; 

 Jornal "Ipanema"; 

 Jornal “Diário de Sorocaba”; 

 Jornal “Cruzeiro do Sul”; 

 Rádio Ipanema; 
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 Rádio Cantate FM; 

 Rádio Nova Tropical FM; 

 Rádio Band FM; 

 Rádio Cruzeiro FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

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

 Site do Sr. lrineu Oliveira "Cidade de Votorantim". 

 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 13 de junho de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


