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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 250/17 

 

 

CONSIDERANDO que, Votorantim tem uma população de aproximadamente 120 mil 

habitantes e está inserida na Região Metropolitana de Sorocaba; 

 

CONSIDERANDO que, cidades menores que a nossa, já possuem prédios próprios do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, ou até mesmo alugado, porém atendem as necessidades da 

população; 

 

CONSIDERANDO que, inúmeros munícipes têm procurado por este Vereador, reclamando que 

a atual sede do INSS na Rua João Walter, Centro, não comporta mais, o atendimento dos 

usuários;  

 

CONSIDERANDO que, por conta das superlotações que ocorrem frequentemente na sala de 

espera; e também, pela falta de espaço e de lugares para as pessoas se sentarem, é comum que 

essas pessoas acabem sofrendo mal-estar; e, 

 

CONSIDERANDO ainda que, outro fator preocupante é que muitos dos usuários do INSS têm 

mobilidades reduzidas, no entanto, o prédio em questão, não está adaptado para receber pessoas 

com deficiências. 

 

 

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

ao Senhor Prefeito Municipal, aos Excelentíssimos Senhores Deputados Federais: Rodrigo 

Garcia, Missionário José Olímpio, Herculano Passos, Jefferson Campos, Guilherme Mussi 

e Vitor Lippi, bem como, à Região Metropolitana de Sorocaba, para que nos informem, no 

que lhes couber, o que segue: 

 

a) O Poder Executivo tem ciência da dificuldade pela qual passam os usuários do INSS em 

Votorantim?  

 

b) Em caso negativo ou positivo, quais as providências que estão sendo tomadas?  

 

c) Os Deputados Federais tem ciência da saturação que se encontra o atual prédio do INSS em 

Votorantim?   

 

d) Em caso afirmativo ou negativo, o que poderiam estar fazendo a curto prazo? 

 

e) O Presidente da Região Metropolitana poderia colocar em pauta a situação do prédio e a 

estrutura do INSS em Votorantim? 

 

Que do deliberado se dê ciência às Agências da Previdência Social de Sorocaba e 

Votorantim, bem como, aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 
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 TV Votorantim e TVR - Sorocaba; 

 Jornais: "Folha de Votorantim", "Gazeta de Votorantim", "Ipanema", “Diário de 

Sorocaba” e “Cruzeiro do Sul”; 

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

 Blog "noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez; 

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

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

 

 

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

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


