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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 416/17 

 

 

CONSIDERANDO que, fomos procurados por moradores, de um imóvel localizado na Rua 

Luiz Nieri, nº 40, na Vila Mercedes, no Bairro Parada do Alto (em Votorantim). Eles estão 

temerosos com a demora da Prefeitura (Defesa Civil), em resolver a problemática pela qual, há 

muito tempo, eles estão passando. Ocorre que, o referido imóvel situa-se abaixo do nível da rua e 

uma parte do terreno da rua desmoronou sobre o mesmo. Segundo os moradores, a Defesa Civil 

até fez uma vistoria, mais ainda nenhuma providência efetiva foi tomada, e, a cada dia, a família 

sente mais medo e insegurança, pois novos desmoronamentos ocorrem no local; 

 

CONSIDERANDO ainda que, caberia à Administração Municipal arcar com todos os custos 

para a reconstrução do local; mas, mesmo assim, o morador do imóvel em questão, temeroso em 

resolver logo esta problemática, se propõe a dispor de sua mão de obra, para reconstruir o local, 

desde que, a Administração forneça todo o material necessário; e, 

 

CONSIDERANDO que a nosso ver, a Vila Mercedes é sempre esquecida pelo Poder Público, 

pois é um bairro limítrofe entre as cidades de Votorantim e Sorocaba; porém o caso que estamos 

relatando deve ser tratado com prioridade. Não é justo que os moradores prejudicados fiquem à 

mercê do Poder Público, sem serem atendidos, haja vista que, pagam seus impostos corretamente 

e estão em dia com a municipalidade. Mas, caso nenhuma providência seja tomada, os mesmos 

darão sequência por vias judiciais, pois eles têm todas as provas necessárias para isso. 

 

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) O setor responsável da Prefeitura poderia dar prioridade para a apuração das causas do 

desmoronamento que está ocorrendo na Rua Luiz Nieri, defronte ao imóvel nº 40, na Vila 

Mercedes, no Bairro Parada do Alto, e resolver o problema, o mais rápido possível, haja 

vista que, vidas estão em risco? 

 

b) A Administração poderia dar mais atenção às necessidades da Vila Mercedes, no Bairro 

Parada do Alto, por tratar-se de um bairro carente de diversas melhorias e manutenções? 

 

c) A Administração, por meio do seu setor competente, poderia fazer a limpeza do local, haja 

vista que, o mato já adentrou para o asfalto? 

 

d) É possível o Poder Executivo sanar a problemática referente a uma árvore “Leucena”, 

existente ao lado da residência em questão, que está com risco de queda? 

 

Que do deliberado se dê ciência à Defesa Civil do Município de Votorantim; à Secretaria 

Municipal de Serviços Públicos, à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, à 

Associação de Amigos de Bairro da Vila Mercedes, bem como, aos órgãos de imprensa 

abaixo relacionados:  
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➢ 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 anexas fotos do local. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 31 de outubro de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

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

