
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 439/17 

 

CONSIDERANDO que, diversos moradores da região dos bairros: Jardim São Matheus e 

Conjunto Habitacional “Mário Augusto Ribeiro” (PROMORAR), têm se queixado a este 

Vereador, a respeito do esgoto que corre a céu aberto, proveniente de algumas casas localizadas 

em uma área na Rua José Conceição de Carvalho, no Bairro Jardim São Matheus, situação essa 

que está colocando em risco a saúde dos munícipes; 

 

CONSIDERANDO que, a falta de um sistema de esgotamento sanitário adequado, bem 

como, do devido tratamento de esgoto, na Zona Urbana, podem ocasionar a proliferação de 

várias doenças parasitárias e infecciosas, além da degradação do meio ambiente; sendo esses 

elementos de grande importância para a saúde pública. Ressalte-se que, aproximadamente, 50 

tipos de doenças podem ser transmitidas, de uma pessoa doente para uma pessoa sadia, por 

diferentes caminhos, inclusive as excretas humanas (as excretas contaminam o solo, a água, os 

alimentos, os utensílios domésticos, e, principalmente as mãos, e podem ser transportadas por 

ratos, baratas, mosquitos, e outros, trazendo novas doenças infecciosas); e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, diante dessa problemática, no bairro Jardim São Matheus, 

pensamos também (além das providências que se fazem necessárias), na possibilidade da 

construção de uma Estação Elevatória de Tratamento de Esgoto no local. 

 

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

Senhor Prefeito Municipal e ao Senhor Alex Macedo, Superintendente da Empresa Águas 

de Votorantim, para que nos informem o seguinte: 

 

a) Há possibilidade de a Administração Municipal juntamente com a Empresa Águas de 

Votorantim (Concessionária) realizar estudos para a construção de uma Estação Elevatória 

de Tratamento de Esgoto, no bairro Jardim São Matheus, próximo à Rua José Conceição de 

Carvalho? 

 

b) Já existe algum projeto, por parte da Concessionária, para solucionar a questão do esgoto no 

local supramencionado? 

 

c) Em caso positivo aos itens “a” e “b”, há possibilidade de realizar essa obra até o primeiro 

semestre de 2018? 

 

Que do deliberado se dê ciência à AGERV - Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Município de Votorantim, na pessoa de seu Diretor Senhor Antônio Carlos 

Domingues da Cruz e aos Jornais: “Folha de Votorantim” e “Gazeta de Votorantim”.  

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de novembro de 2017. 

 

 
ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Pastor “Lilo” 

Vereador 


