
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 
REQUERIMENTO Nº 005/18 

 
CONSIDERANDO que, após ouvirmos reclamações de diversos munícipes que nos questionaram a 

respeito da construção de novas moradias em nossa cidade, em 2017, encaminhamos ao Chefe do 

Executivo o Requerimento nº 038/17 solicitando informações pertinentes aos questionamentos dos 

moradores; 

 

CONSIDERANDO que, no Plano de Governo do Senhor Fernando de Oliveira Souza, constava muito 

claro essa questão de habitação, dando esperanças para as pessoas que não tinham casa própria; 

 

CONSIDERANDO que, a resposta do Senhor Prefeito, ao Requerimento nº 038/17 foi vazia e não 

satisfatória aos anseios da população e aos questionamentos deste Vereador, e, por se tratar de uma 

promessa, não somente verbal, mas, de uma promessa protocolada no Cartório Eleitoral, com forma de 

Plano de Governo, este Vereador vem novamente questionar o Senhor Prefeito, para saber, se neste 

segundo ano de mandato, ele poderia dar uma resposta plausível, visto que, este Vereador tem 

informações do MP (Ministério Público) sobre um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), onde foi 

destinada uma área particular, que possivelmente, foi cedida para o Município, pelo Grupo Votorantim, 

para a construção de moradias populares, onde, segundo estudos, o local comporta, aproximadamente, 

3.000 (três mil) novas moradias; 

 

CONSIDERANDO que, o Senhor Antonio Pedro Ferraz, Presidente da Companhia Municipal de 

Habitação Popular de Votorantim - COHAP, em suas declarações, no Jornal “Gazeta de Votorantim”, na 

Edição de 23 de dezembro 2017 a 19 de janeiro 2018, coloca, como prioridade, a questão de combate à 

inadimplência, e, não cita com entusiasmo a questão da entrega de novas moradias, dando um número de 

apenas 400 novas moradias até o final do mandato; 

 

CONSIDERANDO que, pelo tamanho da área cedida e as declarações do Presidente da COHAP, nos faz 

pensar que o Senhor Prefeito Municipal não dará muita importância para a questão de habitação durante 

seu mandato, e isso é uma grande frustração para todos nós, votorantinenses que acreditamos em tudo que 

foi pregado na campanha, inclusive nas palavras do Secretário Estadual de Habitação, Senhor Rodrigo 

Garcia, que é padrinho político do Senhor Prefeito Fernando de Oliveira Souza. No entender deste 

Vereador, essa questão está sendo tratada com uma certa falta de interesse, pois até o momento, estamos 

recebendo moradores do “Palmeirinha”, questionando sobre as moradias que foram prometidas a eles, e 

este Vereador, ainda não obteve uma resposta satisfatória. Assim sendo, vamos nos mobilizar junto à 

população, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

 

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) Quais são os planos da Administração, com relação à entrega de novas moradias, tendo em vista que, 

o atual Prefeito já está em seu segundo ano de governo? 

 

b) A atual Administração está desenvolvendo alguma ação para cumprir este ponto do Plano de 

Governo? 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 06 de fevereiro de 2018. 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Pastor “Lilo” 

Vereador 


