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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 376/17 

 

 

CONSIDERANDO a matéria publicada no Jornal “Gazeta de Votorantim”, no último dia 23 de 

setembro, com o título: "Aterro Regional deve ser instalado em Votorantim", noticiando que 

um novo aterro será construído em nossa cidade em 2018, e, que diversas cidades já 

demonstraram interesse em depositarem o lixo em nosso Município, bem como, a TV 

Votorantim gravou entrevista com o Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, 

Sr. Carlos Laino, o qual informou que nós temos área adequada para o futuro aterro, o qual será 

terceirizado e poderá até aferir algum recurso para o município. Disse ainda que, a prioridade é 

a saúde e educação, entendemos que sim, porém com essa fala, entra em contradição, já que há 

pouco tempo, enfrentamos um problema gravíssimo que afetou diretamente essas áreas, por falta 

de planejamento. Com essa implantação de um novo aterro, novamente iremos criar um 

problema para a nossa cidade; 

 

CONSIDERANDO que Votorantim tem tentado fazer sua parte com relação ao Saneamento 

Básico, e esses municípios interessados em depositarem lixo em nossa cidade, não têm 

manifestado interesse em melhorias. Vale ressaltar que, essas cidades, muitas das vezes possuem 

áreas dez vezes maiores do que Votorantim possui; 

 

CONSIDERANDO a triste realidade que temos vivido em nossa cidade, onde, infelizmente, a 

Administração não está obtendo êxito em sua governança; e, que, a Administração ainda não deu 

uma justificativa plausível para a implantação de mais um Aterro Sanitário, conforme o 

noticiado, o qual não beneficiará Votorantim, mas sim, outras cidades.  No entanto, elas 

poderiam empenhar-se juntamente com a Companhia Ambiental de São Paulo - CETESB, para 

conquistarem aterros sanitários, em suas respectivas cidades; e, 

 

CONSIDERANDO que, normalmente, existe um grande número de impactos negativos que 

podem ocorrer devido aos aterros sanitários, tais como: acidentes fatais, danificação de 

infraestrutura, poluição do meio ambiente, liberação de gás metano pela decomposição de 

resíduos orgânicos, abrigo de transmissores de doenças, além de longa imobilização do terreno, 

necessidade de grandes áreas, necessidade de material de cobertura, dependência das condições 

climáticas, e outros mais. 

 

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) Sabemos que o Município já errou na questão da terceirização emergencial do lixo, por qual 

motivo estão querendo cometer o mesmo erro? Ou seja, a população novamente sofrerá com 

esse impacto ambiental econômico. 

 

b) Quem são as pessoas que estão tratando da implantação do aterro que impactará 

significativamente a nossa cidade? (Nomes, cargos, instituição e justificativa). 
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c) Por que a Administração não assume que é ela a interessada em ter o Aterro Sanitário em 

nossa cidade e justifica que é interesse da CETESB Paulista?  

 

d) Qual a competência da CETESB Paulista sobre o Município de Votorantim, para opinar e 

sugerir a implantação do Aterro Sanitário? 

 

e) Sabendo que 2018 já está próximo, de que forma será discutido com a população e essa Casa 

de Leis, para não sermos surpreendidos, pois o atual Governo tem faltado com a 

transparência em seus atos? 

 

f) Pelo o que vimos na reportagem, o Governo tem a intenção de terceirizar, privatizar ou fazer 

a concessão do aterro? A Prefeitura, junto com os mais de 240 cargos comissionados, não 

tem a capacidade de administrar o aterro? Já que nunca tivemos problema com os governos 

anteriores? 

 

g) Nessa discussão, entraria também o aterro de inertes? Se sim, qual o motivo? 

 

Que do deliberado se dê ciência ao Ministério Público da Comarca de Votorantim; ao 

TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sorocaba; à CETESB – 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, nas sedes de São Paulo e de Sorocaba; ao 

Comitê de Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT); à Casa Civil do Estado 

de São Paulo; à Área de Proteção Ambiental (APA) de Itupararanga, em Sorocaba; à AVA 

- Associação Vuturaty Ambiental, em Votorantim; à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, 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. 

 

Observações: 

 

1) Seguem anexas fotos e mídia em vídeo; 

2) Gostaríamos de solicitar que todas as nossas perguntas sejam respondidas com 

clareza, e não, da forma como temos recebido as respostas de nossas proposituras. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 3 de outubro de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

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

