
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 291/17 
 

CONSIDERANDO que, fomos procurados por moradores do Jardim Serrano II, os quais pediram que a 

Administração Municipal se sensibilize e faça uma revitalização na Praça “Ordália Bueno de Oliveira”, 

situada entre as Ruas: Décio Pereira de Camargo, Egydio Ribeiro e Elzir Ribeiro; 

 

CONSIDERANDO que, a praça em questão está abandonada pelo Poder Público, inclusive, as raízes das 

árvores estão arrebentando o piso. Por esses e outros motivos, os moradores solicitam que a Prefeitura 

providencie as seguintes melhorias: instalação de novos bancos, implantação de placa de 

denominação, plantio de gramas, implantação de gradis de proteção ao redor da praça, melhorias 

na iluminação e uma "Academia ao Ar Livre"; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, os moradores antigos nos relataram que, desde a inauguração dessa 

praça, nenhuma benfeitoria foi feita no local. 

 

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 tem planos de fazer uma revitalização geral na Praça “Ordália Bueno de 

Oliveira”, no Jardim Serrano II? Em caso positivo, qual é a previsão? 

 

b) Em caso negativo, o Chefe do Executivo poderia determinar que o setor competente realize os 

estudos necessários para atender essa solicitação dos moradores? 

 

c) Na impossibilidade de uma reforma geral na praça, por ora, haveria a possibilidade de providenciar, 

ao menos a implantação de bancos, uma Academia ao Ar Livre, implantação de placa de 

denominação, plantio de gramas, implantação de gradis de proteção ao redor da praça e efetuar 

melhorias na iluminação? 

 

d)  Em caso negativo aos itens "b" e “c”, poderia nos informar os motivos que impedem? 

 

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

 

➢ Associação Amigos de Bairro – Jardim Serrano; 

➢ TV Votorantim;  

➢ Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do Sul”; 

➢ Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova 

Tropical FM; 

➢ Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

➢ Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinensesa.blogspot.com.br; e, 

➢ Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

Obs.: Seguem anexas fotos do local. 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 8 de agosto de 2017. 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 
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