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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 273/17 

 

 

CONSIDERANDO que, moradores que residem no final da Rua Marechal Cândido Xavier nas 

confluências com as Ruas Joaquim Fogaça e Flora Metidieri nos procuraram, pois, em campanha 

eleitoral, o Prefeito Municipal Fernando, prometeu que faria benfeitorias na via, que incluem: 

asfalto e iluminação; e 

 

CONSIDERANDO ainda que, segundo moradores, eles já tentaram contato com o atual 

Prefeito, porém não receberam retorno e nem se quer conseguem marcar uma reunião e ter 

acesso a ele. Ressaltamos ainda que, a frustação é ainda maior por parte de um morador que saiu 

candidato pelo mesmo partido do Sr. Prefeito; 

 

CONSIDERANDO finalmente que, o local é próximo da região central, e, com essa falta de 

benefícios, acaba acarretando problemas como: desvalorização dos imóveis, falta de 

acessibilidade, presença de erosões, além do pó que causa diversos problemas de saúde. Sem 

contar que, essa via só é lembrada em épocas eleitorais, como dizem os moradores e 

comerciantes da localidade. 

 

 

Diante do exposto, 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 poderia nos informar, para que possamos transmitir as 

informações para os moradores a respeito da promessa feita em campanha eleitoral, sobre as 

benfeitorias de asfalto e iluminação, no final da Rua Marechal Cândido Xavier confluência 

com a Rua Joaquim Fogaça e a Rua Flora Metidieri? 

 

b) Poderia também nos informar quando serão implantados o asfalto e a iluminação na 

localidade? 

 

c) Poderia, por meio do setor competente, fazer a limpeza do local, bem como a limpeza da 

Viela "Izabel Fernandes Pedroso"? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 Ao Jornal "Folha de Votorantim"; 

 Ao Jornal "Gazeta de Votorantim"; 

 Ao Jornal "Cruzeiro do Sul"; 

 À TV Votorantim; 

 À TVR; 

 À Rádio Nova Tropical FM; 

 À Rádio Cantate FM; 

 À Rádio Cruzeiro FM; 
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 À Rádio Band FM; 

 À Rádio Cacique AM e FM; 

 Ao Jornalista, Sr. Oliveira Junior; 

 Ao Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

 Ao site "Cidade de Votorantim", do Sr. lrineu Oliveira;  

 Ao site "Cidadão Votorantinense", do Sr. Edson Correa, e 

 Ao Jornal Diário de Sorocaba. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 18 de julho de 2017. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


