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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 234/17 

 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador vem fazendo solicitações, acerca do problema da 

iluminação no Viaduto Olinda Luz Marthe, localizado no Km 104,4 da Rodovia Raposo Tavares 

– SP-270, no Município de Sorocaba que interliga Votorantim, onde aproximadamente 2.000 

pessoas passam diariamente pelo local; 

 

CONSIDERANDO que, os moradores solicitam que sejam tomadas providências para o 

referido viaduto, idênticas àquelas que conseguimos por meio de parceria com Votorantim e 

Sorocaba realizadas sob o Viaduto Olyntho Dordetti, na divisa entre Votorantim e Sorocaba, ou 

seja, a implantação de postes metálicos com luminárias tipo “quatro pétalas”, além de 

holofotes embaixo do pontilhão;  

 

CONSIDERANDO que, este Vereador conseguiu, por meio da empresa ViaOeste a doação dos 

postes e luminárias, estando os mesmos à disposição da Prefeitura de Sorocaba para fosse feito 

as instalações, porém segundo informações, as luminárias foram utilizados em outra localidade; 

 

CONSIDERANDO que, moradores lindeiros à Rodovia Raposo Tavares, no trecho que interliga 

Sorocaba e Votorantim, reclamam (insistentemente) sobre a deficiência dos acessos à Rodovia e 

vice-versa, bem como casos de estupros e diversos assaltos;  

 

CONSIDERANDO, finalmente, que os atuais Senhores Prefeitos Municipais de Votorantim e 

de Sorocaba são do mesmo partido político e, por isso, poderiam entrar em acordo com mais 

facilidade, solucionando de vez a problemática supracitada, enfrentada por munícipes que 

esperam por melhorias há anos.  

 

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

Prefeito Municipal, para que, em contato com o Senhor José Caldini Crespo, Prefeito Municipal 

de Sorocaba, nos informe o seguinte: 

 

a) Por qual razão, até a presente data, o serviço ainda não foi executado? 

 

b) Para quando está prevista a instalação de iluminação pública no Viaduto Olinda Luz Marthe, 

localizado no Km 104,4 da Rodovia Raposo Tavares – SP-270, no Município de Sorocaba, 

ou seja, a implantação de postes metálicos com luminárias tipo “quatro pétalas”, além de 

holofotes, visto que a doação dos postes e luminárias já foram efetuadas pela Concessionária 

ViaOeste?  

 

c) Caso as luminárias cedidas tenham sido perdidas, conforme informações, as mesmas 

poderiam ser repostas pela Prefeitura Municipal de Sorocaba?  
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Que do deliberado se dê ciência aos Órgãos de Imprensa abaixo relacionados, bem como: 

 

 Ao Exmo. Prefeito Municipal de Votorantim Sr. Fernando de Oliveira Souza; 

 À Empresa ViaOeste; 

 Ao Ilmo. Secretário de Obras de Votorantim, Sr. Éder Cunha Neto; 

 Ao Ilmo. Secretário de Obras de Sorocaba, Sr. Fábio Pilão; 

 Ao Exmo. Presidente da Câmara de Sorocaba, Sr. Rodrigo Manga; 

 TV Votorantim;  

 TVR – Sorocaba; 

 Jornal "Folha de Votorantim"; 

 Jornal "Gazeta de Votorantim"; 

 Jornal "Ipanema"; 

 Jornal “Diário de Sorocaba”; 

 Jornal “Cruzeiro do Sul”; 

 Rádio Ipanema; 

 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 20 de junho de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


