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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 422/17 

 

 

CONSIDERANDO a demolição do Miniterminal de ônibus da Barra Funda, localizado na 

Avenida Santo Antônio, e que, o governo atual começou a "mexer" na obra, porém o que 

continuamos a ver é um cenário de guerra, entulhos e um descaso total com a população; 

 

CONSIDERANDO que, existem deficientes físicos que utilizam a via e reclamam da falta de 

acessibilidade, haja vista que, a Prefeitura Municipal tem descumprido a Lei nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;  

 

CONSIDERANDO que, o local em questão é muito utilizado por usuários do Hospital Santo 

Antônio, bem como por alunos da ETEC, moradores dessa região e visitantes da nossa região, é 

que pedimos a atenção do Poder Público, pois se passou quase um ano e, até o momento, nada 

foi feito. Haja vista que, inclusive já ocorreram diversos acidentes com pedestres 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) Qual é o projeto para o local em questão? 

 

b) Há a possibilidade de a Administração, por meio do setor competente, fazer a implantação 

de um novo abrigo de ônibus, iluminado e com toda a estrutura necessária? 

 

c) É possível o Poder Público cumprir a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que objetiva a 

acessibilidade para o local? 

 

d) O Governo Municipal poderia construir a calçada que interliga a Avenida Santo Antonio 

com a Rua John Bronley? Em caso positivo, qual é o prazo para a finalização da obra? 

 

Que do deliberado se dê ciência à Associação Amigos de Bairro da Barra Funda, 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; 
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➢ 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 7 de novembro de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

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

