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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 354/17 
 

 

CONSIDERANDO que, recentemente, estivemos juntamente com o Vereador José Cláudio Pereira 

"Zelão", visitando a APAE - Associação de Pais e Alunos dos Excepcionais de Votorantim que conta com 

116 alunos assistidos, de 07 a 54 anos; 

 

CONSIDERANDO que estamos preocupados com o montante da dívida acumulada dessa entidade que 

hoje soma R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais); 

 

CONSIDERANDO que, no início deste ano, a Diretoria da APAE, se reuniu com Sua Excelência, o 

Senhor Fernando de Oliveira Souza, Prefeito Municipal, com a finalidade de solicitar um aumento do 

repasse destinado a essa entidade; ocasião em que o Senhor Prefeito teria se comprometido em atender a 

solicitação. Porém, já se passaram alguns meses, e até a presente data, nada foi feito! 

 

CONSIDERANDO que atualmente, a Prefeitura repassa para a APAE, o valor de R$ 27.600,00 (vinte e 

sete mil e seiscentos reais) por mês, sendo assim, cada assistido "custa" apenas R$ 237,93 (duzentos e 

trinta e sete reais e noventa e três centavos), precisando descontar desse valor, as despesas de funcionário, 

manutenção, professores, entre outros. Ressalte-se que na Região Metropolitana de Sorocaba, Votorantim 

tem o menor repasse entre as APAE's existentes; 

 

CONSIDERANDO também que, o transporte coletivo que era destinado à APAE, consistia em dois 

ônibus, onde a Prefeitura cedia o combustível, manutenção e os motoristas. Agora, porém, após a doação 

de um ônibus pelo Governo do Estado destinado à APAE, é preciso fazer duas viagens para o transporte 

dos alunos de suas casas até a APAE, e mais duas viagens, para o retorno dos alunos às suas casas. 

(Tornou-se dificultoso para a APAE, o fato dessa entidade ter que arcar com as despesas para pagamento 

do motorista, do combustível e da manutenção desse veículo doado pelo estado, gerando uma dívida que 

já soma mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

 

CONSIDERANDO que, a APAE possui um terreno, localizado atrás do Hospital Santo Antonio, no 

bairro Barra Funda que não dá condições de ser acertado para a construção de sua Sede, pois é íngreme e 

irregular. Sendo assim, a Prefeitura poderia realizar uma permuta desse terreno da APAE, com um terreno 

público de 20 mil metros quadrados, existente no final da Avenida 31 de Março, conhecido como "Morro 

da ZAP". Já com relação à área da antiga ZAP, traria uma estrutura muito melhor, por conta da 

acessibilidade e visibilidade, pois seria na região central. Vale ressaltar que algumas empresas poderiam 

ajudar nessa construção; 

 

CONSIDERANDO finalmente, que a APAE está se socorrendo de eventos beneficentes, pequenos 

empresários, universitários e, principalmente, de outras cidades, para se manter aberta. Sendo assim, não 

podemos ficar parados, haja vista que, estamos lidando com vidas de pessoas, que precisam ser assistidas. 

 

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

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

 

a) Por qual motivo ainda não foi cumprida a promessa feita pelo Chefe do Executivo, no sentido de 

aumentar o repasse para a APAE de Votorantim? 
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b) Foi realizado algum estudo para aumentar o repasse? Qual valor máximo de repasse a Administração 

poderá dispor para a APAE? 

 

c) A Administração tem alguma previsão para conceder referido benefício ainda neste ano de 2017? 

Em caso negativo, poderia nos informar o motivo? 

 

d) O Executivo tem ciência da dívida da APAE? Em caso positivo, qual será a ação do Executivo para 

ajudar essa entidade que cuida de alunos excepcionais? 

 

e) O Chefe do Executivo tem ciência que, a aquisição de um ônibus próprio e consequentemente a 

retirada dos ônibus da Prefeitura com seus respectivos motoristas e combustíveis, acabou 

prejudicando toda a estrutura para o transporte dos alunos? 

 

f) A Prefeitura poderia voltar a disponibilizar dois ônibus para o transporte dos alunos da APAE, da 

forma como era anteriormente? 

 

g) A Administração poderia estudar a possibilidade de fazer a permuta do supramencionado terreno 

público, com 20.000 m2, localizado no final da Avenida 31 de Março, onde funcionou a antiga 

Danceteria ZAP, pelo terreno pertencente à APAE, localizado atrás do Hospital Santo Antonio, no 

Bairro Barra Funda? 

 

Que do deliberado se dê ciência à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Votorantim; aos Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais: Carlos Cezar, Rogério Nogueira, 

Edson Giriboni, Rodrigo Moraes, Maria Lúcia Amary e Rita Passos; Excelentíssimo Senhor 

Rodrigo Garcia – Secretário de Habitação, do Governo do Estado de São Paulo, bem como, aos 

órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

➢ TV Votorantim;  

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

Sorocaba”; 

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

Tropical FM, Ipanema FM; Cacique AM; 

➢ 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 fotos anexas. 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 19 de setembro de 2017. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

 

 

Apoiamento: 

 

 

 

 JOSÉ CLAUDIO PEREIRA FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO   

 Vereador Vereadora 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

